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Amendamentul  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

interoperabile sunt instrumente esențiale 

în eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Eva Paunova 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale pentru a avea 

un sistem european de transport mai 

eficient, mai productiv și cu un viitor 

sigur, făcând astfel transportul și logistica 

de zi cu zi mai fluide, mai sigure și mai 

durabile, cu o gestionare mai eficientă a 

resurselor; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Aldo Patriciello 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor. De 

fapt, combinând telecomunicațiile, 

electronica și tehnologiile informației cu 

ingineria transporturilor, sistemele de 

transport inteligente (STI) contribuie la 

îmbunătățirea performanței de mediu, a 

eficienței, inclusiv a eficienței energetice 

și a siguranței transportului rutier pe mai 

multe planuri, asigurând funcționarea 

pieței interne, astfel cum se menționează 

în Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 iulie 

2010; 

Or. it 

 

Amendamentul  4 

Theresa Griffin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 
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Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor și cu o 

adaptare mai bună la nevoile pasagerilor 

cu handicap; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI), a 

Sistemului european de management al 

traficului feroviar (ERTMS) și a 

serviciilor de informații fluviale (RIS) vor 

fi instrumente esențiale în eficientizarea și 

creșterea productivității sistemului 

european de transport, făcând astfel 

transportul, mobilitatea și logistica de zi cu 

zi mai fluide, mai accesibile, mai sigure, 

mai durabile în ceea ce privește 
gestionarea eficientă a resurselor și 

conducând la o mai bună utilizare a 

capacității infrastructurii de transport 

existente; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Claudia Tapardel 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI), 

inclusiv inițiativele de promovare și 

accesibilizare pentru pasageri a 

informațiilor privind serviciile 

multimodale de informare, planificare a 

călătoriilor și emitere a biletelor vor fi 

instrumente esențiale în eficientizarea și 

creșterea productivității sistemului 

european de transport, făcând astfel 

transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 
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gestionare mai eficientă a resurselor; gestionare mai eficientă a resurselor; 

constată că instrumentele se află în 

diferite etape de dezvoltare și punere în 

aplicare pentru transportul pe mare 

(SafeSeaNet7, Directiva 2010/65/UE 

privind formalitățile de raportare, Blue 

Belt8, e-Maritime), căile navigabile 

interioare (RIS9), transportul feroviar 

(TAF-TSI10), transportul rutier (ITS11), 

transportul aerian (SESAR12); invită 

Comisia să pună în aplicare cu 

promptitudine aceste instrumente astfel 

încât să existe fluxuri de informații 

omogene; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi 

mai fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. ia act de comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; regretă că nu est intitulată „O 

strategie pentru o mai bună cooperare 

între țările europene în domeniul digital”; 

subliniază faptul că punerea în aplicare a 

programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

trebui să ia în considerare în mod 

prioritar așteptările utilizatorilor, 

asigurând sisteme de transport mai sigure, 

mai eficace, mai fluide și mai durabile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  9 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Proiect de aviz 

Punctul 1 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; subliniază faptul că punerea în 

aplicare a programului de digitalizare și 

implementarea pe scară mai largă a 

sistemelor de transport inteligente (STI) 

vor fi instrumente esențiale în 

eficientizarea și creșterea productivității 

sistemului european de transport, făcând 

astfel transportul și logistica de zi cu zi mai 

fluide, mai sigure și mai durabile, cu o 

gestionare mai eficientă a resurselor; 

sprijină o abordare generală privind 

telecomunicațiile, transporturile și rețelele 

inteligente de energie privind dezvoltarea 

de noi tipuri de servicii digitale pentru 

consumatori și furnizori; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Barbara Kappel 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază rolul important al datelor, 

care permit ca sectorul transporturilor să 

profite de piața unică digitală; salută, prin 

urmare, anunțul Comisiei privind 

inițiativa „Free Flow of Data”, menită să 

elimine actualele bariere din calea 

circulației transfrontaliere a datelor; 

Or. de 

 

Amendamentul  11 

Franck Proust 
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Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. recunoaște că demersurile 

administrative prea greoaie din anumite 

țări pot fi un obstacol pentru proiectele 

emergente de transport cu un potențial 

însemnat (întreprinderi nou-înființate, 

proiecte digitale); solicită ca piața unică 

digitală să includă o componentă 

specifică pentru reducerea formalităților 

administrative (fiscalitate, declarație de 

înființare, recrutare), în special în etapa 

de lansare a proiectelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  12 

Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază importanța dezvoltării e-

logisticii, pentru schimburile la nivel 

mondial, care a condus la integrarea 

completă a întregului lanț logistic din 

punct de vedere operațional, administrativ 

și financiar; 

Or. fr 

 

Amendamentul  13 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. este convins că ofertele de digitalizare 

oferă potențiale mari de intensificare a 

abordărilor privind integrarea, precum 

îmbunătățirea interoperabilității, a unei 

intermodalități neîntrerupte și a unei 

interconectivități (transfrontaliere) mai 

eficiente; subliniază că informațiile 

intermodale europene digitalizate (în timp 

real), sistemele de rezervare și emitere a 

biletelor reprezintă o oportunitate 

principală de a face transporturile și 

mobilitatea mai sustenabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

István Ujhelyi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor și al turismului oferă 

Europei noi oportunități de afaceri și locuri 

de muncă; subliniază dezvoltarea 

semnificativă a sectorului STI, cu o rată 

estimată de creștere anuală de 16,4 % 

pentru perioada 2014-2019; 

Or. hu 

 

Amendamentul  15 

Eva Paunova 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 
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transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă și 

joacă un rol central în transformarea 

orașelor europene în orașe inteligente; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta infrastructuri 

adecvate și de a simplifica accesul la 

finanțarea IMM-urilor și a 

întreprinderilor nou-înființate inovatoare 

din sectorul transporturilor și al 

turismului; consideră că FEIS ar trebui 

să joace un rol major în digitalizarea 

sectorului; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă statelor membre noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri, în special în ceea 

ce privește întreprinderile nou-înființate și 

micile întreprinderi; subliniază dezvoltarea 

semnificativă a sectorului STI, cu o rată 

estimată de creștere anuală de 16,4 % 

pentru perioada 2014-2019; 

Or. es 

 

Amendamentul  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor oferă Europei noi 

oportunități de afaceri și locuri de muncă; 

subliniază dezvoltarea semnificativă a 

sectorului STI, cu o rată estimată de 

2. remarcă faptul că digitalizarea sectorului 

transporturilor, asociată cu luarea 

deciziilor strategice ale întreprinderii și cu 

asumarea unor investiții substanțiale, 
oferă Europei noi oportunități de afaceri și 
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creștere anuală de 16,4 % pentru perioada 

2014-2019; 

locuri de muncă; subliniază dezvoltarea 

semnificativă a sectorului STI, cu o rată 

estimată de creștere anuală de 16,4 % 

pentru perioada 2014-2019; 

Or. pl 

 

Amendamentul  20 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. este conștient de faptul că sistemele 

digitalizate de transport și mobilitate sunt 

expuse și riscului de pierdere a locurilor 

de muncă din anumite servicii de 

transport și, prin urmare, evidențiază că 

sunt necesare planuri sociale orientate 

spre dezvoltarea altor locuri de muncă 

atractive și durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Dita Charanzová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. salută anunțul din 16 septembrie 2015 

al unui „Dialog pe tema industriei UE 

privind o conducere automată și 

conectată”; subliniază că un parteneriat 

între industria automobilelor și a 

telecomunicațiilor este necesar pentru a 

se asigura că vehiculele conectate și 

infrastructura vehiculelor conectate sunt 

dezvoltate pe baza unor standarde comune 

pe teritoriul Europei, precum și la scară 

mondială; 
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Or. en 

 

Amendamentul  22 

Inés Ayala Sender 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. reamintește, cu toate acestea, că 

sectorul transporturilor a fost unul dintre 

pionierii în utilizarea și implementarea 

noilor tehnologii ale informației, a 

sistemelor inteligente și de automatizare 

(navigație prin satelit în sectorul aviatic și 

logistică în materie de urmărire, ERTMS, 

gestionarea flotelor, a taxelor de 

autostradă, a tahografului digital, a 

radarelor etc.) constată, cu toate acestea, 

că digitalizarea sectorului transporturilor 

nu conduce în sine la o îmbunătățire a 

serviciului oferit utilizatorilor și este 

imperativă voința politică pentru a ajunge 

la poziții dominante ale operatorilor 

istorici și la bariere comerciale și de 

reglementare din partea statelor; 

Or. es 

 

Amendamentul  23 

Kosma Złotowski 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază că potențialul survenit din 

utilizarea instrumentelor digitale în 

sectorul transporturilor poate fi fructificat 

la maximum doar printr-un acces liber și 

extensiv la cunoștințe și competențe; 

constată că punerea în aplicare a 

strategiei pieței unice digitale ar trebui să 
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includă îmbunătățirea formării 

lucrătorilor în toate sectoarele economiei, 

în special a lucrătorilor din domeniul 

transporturilor cu cele mai slabe 

calificări; 

Or. pl 

 

Amendamentul  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. remarcă faptul că trebuie îmbunătățit 

accesul la bunuri și servicii digitale 

pentru consumatori și întreprinderi și că 

acest lucru va fi posibil numai prin 

intermediul consolidării rețelei de internet 

de mare viteză care să deservească toți 

cetățenii din Europa; 

Or. it 

 

Amendamentul  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază că digitalizarea sectorului 

transporturilor va facilita crearea de noi 

locuri de muncă, reducând mecanizarea 

acestora și intensificând activitățile mai 

creative; reamintește că programele de 

formare continuă pentru lucrători sunt 

esențiale pentru adaptarea acestora la 

evoluțiile tehnologice; 

Or. es 
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Amendamentul  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. evidențiază faptul că 

interoperabilitatea și standardizarea sunt 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale și solicită, prin urmare, Comisiei 

să identifice neajunsurile existente în 

această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2b. consideră că transportul public urban 

ar trebuie să asigure un acces facil și 

rapid la servicii pentru cetățeni pentru 

toate mijloace de transport public local; 

Or. it 

 

Amendamentul  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 c (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 2c. salută realizarea de platforme digitale 

care permit apropierea cererii de ofertă în 

sectorul transporturilor și al turismului, 
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stimulând consumul colaborativ; 

Or. it 

 

Amendamentul  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; 

solicită Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv 

a celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii 

actori de pe piață și pentru noii 

participanți pe piață în ceea ce privește 

standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, 

impozitarea echitabilă, protecția 

consumatorului și prevenirea efectelor 

nocive asupra mediului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Daniel Dalton 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 
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Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii 

actori de pe piață și pentru noii 

participanți pe piață în ceea ce privește 
standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

recunoscând totodată standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, opțiunile consumatorilor și 

protecția lor și prevenirea efectelor nocive 

asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Eva Paunova 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață [în special pentru întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri) și antreprenori] 
în ceea ce privește standardele europene 

ridicate privind siguranța, condițiile de 

muncă, impozitarea echitabilă, protecția 

consumatorilor și prevenirea efectelor 
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nocive asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Franck Proust 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv 

a celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, cu scopul 

de a extinde oferta și de a satisface noile 

cereri ale utilizatorilor (consum 
colaborativ, mobilitate urbană, comenzi 

imediate), creând în același timp condiții 

de concurență echitabile pentru actualii 

actori de pe piață și pentru noii participanți 

pe piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  33 

Aldo Patriciello 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 3. îndeamnă Comisia să evalueze 
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necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

reglementând noile modele de afaceri fără 

însă a opri inovarea și creând în același 

timp condiții de concurență echitabile 

pentru actualii actori de pe piață și pentru 

noii participanți pe piață în ceea ce privește 

standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

Or. it 

 

Amendamentul  34 

Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv 

a celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii 

actori de pe piață și pentru noii 

participanți pe piață în ceea ce privește 
standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală și, în 

special, la dezvoltarea consumului 

colaborativ din sectorul transporturilor; 

consideră că un astfel de demers ar trebui 

să aibă ca scop promovarea unei 

concurențe echitabile, indiferent dacă este 

între diferite moduri de transport sau între 

diferite entități aflate în cadrul lanțului 

valoric, și că aceasta concurență ar trebui 

să respecte standardele europene privind 

siguranța, condițiile de muncă, fiscalitatea, 

protecția consumatorului și prevenirea 

efectelor nocive asupra mediului; 

consideră că, printre altele, ar trebui să se 

respecte principiul neutralității 
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prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 
tehnologice și să nu se frâneze inovarea; 

Or. fr 

 

Amendamentul  35 

Theresa Griffin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

accesibilitatea, condițiile de muncă, 

impozitarea echitabilă, protecția 

consumatorilor și prevenirea efectelor 

nocive asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 
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UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale și loiale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de gestionare a mobilității și 

logistică ecologică, inclusiv a celor bazate 

pe consumul colaborativ, creând în același 

timp condiții de concurență echitabile 

pentru actualii actori de pe piață și pentru 

noii participanți pe piață în ceea ce privește 

standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, interesele consumatorilor, 

protecția datelor și prevenirea efectelor 

nocive asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Claudia Tapardel 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unui 

sistem multimodal sustenabil și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorilor și 

prevenirea efectelor nocive asupra 
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mediului; mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, precum 

cea a documentelor de transport unice în 

format electronic, inclusiv a celor bazate 

pe consumul colaborativ, creând în același 

timp condiții de concurență echitabile 

pentru actualii actori de pe piață și pentru 

noii participanți pe piață în ceea ce privește 

standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorilor și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; subliniază importanța 

planificării călătoriilor, a accesibilității 

informațiilor multimodale și a unui sistem 

clar și transparent de emitere a biletelor 

prin platforme digitale și online; 

subliniază că geoblocarea serviciilor de 

transport de legătură ar trebui prevenită; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Marie-Christine Arnautu 
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Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv 

a celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii 

actori de pe piață și pentru noii 

participanți pe piață în ceea ce privește 

standardele europene ridicate privind 

siguranța, condițiile de muncă, 

impozitarea echitabilă, protecția 

consumatorului și prevenirea efectelor 

nocive asupra mediului; 

3. îndeamnă autoritățile competente ale 

statelor membre să evalueze necesitatea de 

a moderniza reglementările lor și de a le 

adapta la era digitală; lasă în sarcina 

statelor membre să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe sigure între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică; 

Or. fr 

 

Amendamentul  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei să armonizeze cadrul de 

reglementare a diferitelor moduri de 

transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

3. îndeamnă Comisia să evalueze 

necesitatea de a moderniza reglementările 

UE și de a le adapta la era digitală; solicită 

Comisiei ca, analizând eficiența 

inițiativelor implementate deja în unele 

state membre în ceea ce privește 

unificarea infrastructurilor de transport și 

îmbunătățirea accesului online pentru 

utilizatori și întreprinderi, să armonizeze 

cadrul de reglementare a diferitelor moduri 

de transport, în vederea promovării unei 

concurențe reale între acestea și a 
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de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorului și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

încurajării de noi inovații și servicii în 

materie de mobilitate și logistică, inclusiv a 

celor bazate pe consumul colaborativ, 

creând în același timp condiții de 

concurență echitabile pentru actualii actori 

de pe piață și pentru noii participanți pe 

piață în ceea ce privește standardele 

europene ridicate privind siguranța, 

condițiile de muncă, impozitarea 

echitabilă, protecția consumatorilor și 

prevenirea efectelor nocive asupra 

mediului; 

Or. es 

 

Amendamentul  41 

Daniel Dalton 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază necesitatea adoptării noilor 

modele de afaceri în sectorul 

transporturilor, în special în ceea ce 

privește cererea acționată de consumul 

colaborativ, care cresc concurența și 

îmbunătățesc calitatea, accesibilitatea, 

gradul de flexibilitate al opțiunilor de 

transport pentru utilizatori; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Barbara Kappel 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază importanța unei 

infrastructuri adecvate, care să permită ca 

sectorul transporturilor să beneficieze de 
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piața unică digitală; subliniază că o piață 

unică digitală transfrontalieră presupune 

criterii transparente de transport și 

portabilitate a datelor, precum și 

mecanisme transfrontaliere adecvate; 

invită statele membre să elaboreze un 

cadru normativ modern și de perspectivă, 

care să stimuleze continuarea investițiilor 

în infrastructura de rețea, necesară 

pentru un sector al transporturilor digital 

și conectat; 

Or. de 

Amendamentul  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază importanța unor drepturi 

ale pasagerilor bine definite și 

transparente în domeniul transporturilor; 

îndeamnă, prin urmare, Comisia să 

prezinte o propunere a Cartei drepturilor 

pasagerilor care să acopere toate formele 

de transport, inclusiv protecția clară și 

transparentă a drepturilor pasagerilor în 

contextul multimodal; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

István Ujhelyi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. atrage atenția Comisiei asupra unei 

mai bune utilizări a tehnologiilor digitale 

și inovatoare pentru a putea obține o 

finanțare europeană pentru industria 
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turistică; 

Or. hu 

 

Amendamentul  45 

Jozo Radoš 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. constată că sectorul turismului este 

puternic afectat și dependent de evoluțiile 

tehnologiilor digitale prin schimbări ale 

condițiilor de piață și ale 

comportamentului călătorilor; invită 

Comisia Europeană și statele membre să 

promoveze pe viitor digitalizarea 

sectorului prin proiecte precum accesul la 

Wi-Fi, eliminarea „geoblocării” și, în 

contextul respectiv, salută decizia de a 

anula taxele de roaming până în iunie 

2017; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. încurajează Comisia să propună cât 

mai curând un cadru de reglementare 

privind concurența loială și serviciile 

transfrontaliere pentru servicii de taxi, 

inclusiv soluții satisfăcătoare pentru 

afacerile digitale „Uber” , în ceea ce 

privește cerințele din domeniul social, al 

concurenței, siguranței și asigurării, 

precum și pentru servicii de calitate, în 

conformitate cu regulamentele privind 
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transporturile; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii 

digitale care au ca scop autoevaluarea 

serviciilor de transport și îmbunătățirea 

lor în favoarea utilizatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  48 

Inés Ayala Sender 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. consideră că digitalizarea din sectorul 

transporturilor trebuie să contribuie și la 

îmbunătățirea calității vieții specialiștilor, 

reducând activitățile repetitive și 

alienante, permițând personalului să se 

dedice altor activități mai înălțătoare; 

Or. es 

 

Amendamentul  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. constată că desființarea barierelor în 

calea dezvoltării transfrontaliere a 

comerțului electronic în domeniul 

transporturilor și al turismului are o 

importanță majoră; invită Comisia să 

asigure interoperabilitatea sistemelor și 

utilizarea standardelor comune astfel 

încât să construiască o veritabilă piață 

unică digitală favorabilă incluziunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. salută intenția Comisiei de a propune 

măsuri care au ca scop să simplifice 

livrarea coletelor la nivel transfrontalier 

și să facă abordabil și transparent costul; 

Or. fr 

 

Amendamentul  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază că digitalizarea serviciilor 

de transport generează economii din 

punctul de vedere al costurilor pentru 

cetățeni și creșterea eficienței și a vitezei; 

Or. it 
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Amendamentul  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. solicită Comisiei ca, în cadrul de 

reglementare pentru o piață unică 

europeană, să elaboreze o strategie 

europeană în cooperare cu statele care 

sunt lidere în materie de bune practici 

privind procesele de digitalizare în 

sectorul transporturilor pentru a se putea 

adapta cu ușurință la inovațiile 

tehnologice ale altor țări, îmbunătățind 

interoperabilitatea și crescând 

posibilitățile de creștere și expansiune a 

întreprinderilor europene la nivel 

internațional; 

Or. es 

 

Amendamentul  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. evidențiază că informațiile la nivelul 

UE privind serviciile multimodale de 

informare, planificare a călătoriilor și 

emitere a biletelor care facilitează o 

mobilitate inteligentă și neîntreruptă „din 

poartă în poartă” constituie o contribuție 

majoră la o piață unică digitală 

europeană competitivă la nivel mondial; 

Or. en 
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Amendamentul  54 

Daniel Dalton 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. recunoaște creșterea pieței digitale a 

biletelor pentru transport și îndeamnă 

sectorul transporturilor să continue 

dezvoltarea și promovarea cumpărării 

transfrontaliere online de bilete, fapt care 

va consolida pe viitor concurența și 

opțiunile consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Inés Ayala Sender 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. solicită Comisiei ca, în cadrul 

procesului de adaptare a sectorului 

transporturilor la era digitală, să nu 

limiteze factorul uman, permițând în 

permanență ca sistemele inteligente și de 

automatizare să poată fi controlate în caz 

de urgență de către specialiști; solicită ca 

în cadrul formării lucrătorilor din sector 

să nu fie neglijată posibilitatea de 

controlare a sistemelor automate de 

control și conducere; 

Or. es 

 

Amendamentul  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. consideră că realizarea unei piețe 

unice digitale în Europa constituie un 

vector de o importanță deosebită pentru 

promovarea turismului prin intermediul 

serviciilor digitale care trebuie să fie puse 

la dispoziția tuturor călătorilor în gările, 

porturile, aeroporturile și alte platforme 

de transport și intermodale; 

Or. it 

 

Amendamentul  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. subliniază că un acces corect și egal la 

călătoriile multimodale și la date privind 

traficul este o condiție necesară pentru 

serviciile multimodale ale UE de 

informare, planificare a călătoriei și 

emitere a biletelor și, prin urmare, solicită 

Comisiei să prezinte o propunere prin 

care le solicită tuturor furnizorilor să 

pună la dispoziție toate informațiile 

necesare pentru a introduce un serviciu 

cuprinzător care să le permită călătorilor 

să aleagă conexiunea cea mai 

sustenabilă, cea mai rapidă sau la cel mai 

bun preț; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 3c. invită statele membre să promoveze 

digitalizarea serviciilor de transport 

pentru utilizatorii cu handicap, astfel 

încât să reprezinte un ajutor și nu un 

obstacol suplimentar; 

Or. it 

 

Amendamentul  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 c (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3c. subliniază că informațiile 

cuprinzătoare, fiabile și în timp real care 

le permit călătorilor să fie informați cu 

privire la posibilele întreruperi și opțiuni 

alternative de călătorie înainte și pe 

durata călătoriilor sunt foarte importante 

și solicită, prin urmare, să se acorde o 

atenție mai mare necesităților persoanelor 

cu handicap sau cu mobilitate redusă, 

precum și cerințelor speciale ale 

persoanelor în vârstă; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 d (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3d. subliniază că aplicațiile digitale legate 

de sectorul transporturilor trebuie să fie 

ușor de înțeles și disponibile în toate 

limbile statelor membre pentru a asigura 
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cel mai ridicat nivel de accesibilitate și 

exploatare chiar și pentru persoanele 

vârstnice sau cu un nivel mai scăzut de 

educație; 

Or. it 

 

Amendamentul  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 d (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 3d. subliniază faptul că consumatorii ar 

trebui să poată face rezervări de bilete și 

plăți online pentru călătoriile naționale și 

transfrontaliere și, prin urmare, este de 

părere că fragmentarea și limitările 

actuale trebuie înlăturate, iar geoblocarea 

nu ar trebui permisă; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Eva Paunova 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru finalizarea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

subliniază că interoperabilitatea joacă un 
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rol crucial în contextul unor sisteme de 

transport inteligente (STI) și solicită 

punerea sa în aplicare și creșterea 

interoperabilității în diferite sisteme de 

transport din UE; mai mult, ar trebui 

promovate o înțelegere comună a 

interoperabilității Uniunii și o abordare 

generală în direcția unor soluții privind 

interoperabilitatea în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Aldo Patriciello 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că, în temeiul articolului 16 

din TFUE și al articolelor 7 și 8 din Carta 

drepturilor fundamentale a UE, 
încrederea și protecția riguroasă a datelor 

sunt cerințe esențiale pentru crearea unei 

piețe unice digitale; accentuează, în acest 

context, necesitatea asigurării unor 

standarde ridicate în ceea ce privește 

capacitatea, accesibilitatea și securitatea 

datelor prin furnizarea unei infrastructuri 

de date cuprinzătoare, fiabile și 

interoperabile și prin asigurarea securității 

și credibilității colectării, prelucrării, 

utilizării și stocării datelor; 

Or. it 

 

Amendamentul  64 

Karima Delli 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  65 

Claudia Tapardel 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că protecția riguroasă și 

confidențialitatea datelor sunt cerințe 

esențiale pentru crearea unei piețe unice 

digitale; accentuează, în acest context, 

necesitatea asigurării unor standarde 

ridicate în ceea ce privește capacitatea, 

accesibilitatea și securitatea datelor prin 

furnizarea unei infrastructuri de date 

cuprinzătoare, fiabile și interoperabile și 

prin asigurarea securității și credibilității 

colectării, prelucrării, utilizării și stocării 

datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea 

ce privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, 

fiabile și interoperabile și prin asigurarea 
securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că digitalizarea tot mai 

crescută a transportului implică o triplă 

provocare legată de încredere, 

conectivitate și capacitate; prin urmare, 

solicită implementarea unui sistem 

performant de protecție a datelor; 

subliniază necesitate de a elabora norme 

care să asigure, de asemenea, 

interoperabilitatea între țări, dar și între 

servicii și industrie, și care să garanteze 
securitatea și credibilitatea colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

amintește importanța disponibilității unor 

infrastructuri care să aibă capacitatea de 

a gestiona cantitatea de noi fluxuri 

generate, ceea ce va necesita investiții în 

rețeaua de mare viteză, exploatarea 

integrală a posibilităților oferite de 

programul Galileo și o utilizare mai 

optimă a frecvențelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

solicită Comisiei să se asigure o 

transparență maximă a protecției datelor, 
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evitând o denaturare a datelor 

consumatorilor de către giganții Big 

Data; 

Or. it 

 

Amendamentul  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru crearea unei piețe unice digitale; 

accentuează, în acest context, necesitatea 

asigurării unor standarde ridicate în ceea ce 

privește capacitatea, accesibilitatea și 

securitatea datelor prin furnizarea unei 

infrastructuri de date cuprinzătoare, fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

4. subliniază că încrederea și protecția 

riguroasă a datelor sunt cerințe esențiale 

pentru orice cooperare între state în 

domeniul digital; accentuează, în acest 

context, necesitatea protejării libertăților 

personale și a asigurării unor standarde 

ridicate în ceea ce privește capacitatea, 

accesibilitatea și securitatea datelor prin 

furnizarea unei infrastructuri de date fiabile 

și interoperabile și prin asigurarea 

securității și credibilității colectării, 

prelucrării, utilizării și stocării datelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  69 

Theresa Griffin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază importanța unui acces la 

internet de înaltă viteză, în special pentru 

zonele rurale și periferice astfel încât 

fiecare persoană să beneficieze de 

avantajele oferite de o rețea de transport 

digitalizată; 

Or. en 
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Amendamentul  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. salută faptul că digitalizarea 

sectorului transporturilor permite 

dezvoltarea pe viitor a conceptului de 

mobilitate ca serviciu; recunoaște că 

aceasta ar putea conduce la schimbări 

structurale în sectorul transporturilor; 

încurajează, prin urmare, Comisia să 

inițieze o analiză aprofundată a 

perspectivelor conceptului de mobilitate 

ca serviciu în ceea ce privește, de 

exemplu, comportamentele 

consumatorilor, infrastructurile de 

transport și planificarea urbană; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. consideră că sectoarele transportului 

și turismului nu vor beneficia pe deplin de 

revoluția digitală decât prin multiplicarea 

punctelor de acces Wi-Fi și solicită 

statelor membre să își respecte 

angajamentele în ceea ce privește tarifele 

de roaming în Europa; 

Or. fr 
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Amendamentul  72 

Kosma Złotowski 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. constată că un acces larg, facil și 

accesibil la internet în bandă largă este o 

condiție necesară pentru utilizarea pe 

deplin a oportunităților create de revoluția 

digitală; subliniază importanța deosebită 

a accesului la informații actualizate cu 

privire la întârzieri, dificultăți sau 

schimbări ale vremii pentru persoanele 

aflate într-o călătorie; solicită includerea 

strategiei privind piața unică digitală 

pentru a oferi acces gratuit la internet în 

gări, aeroporturi, hoteluri și în stațiile de 

serviciu de pe autostrăzi; 

Or. pl 

 

Amendamentul  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. invită statele membre și 

municipalitățile locale să prevadă și să 

includă întotdeauna dimensiunea digitală 

a transporturilor în realizarea planurilor 

de mobilitate urbană, asigurând o 

accesibilitate și o exploatare depline 

pentru utilizatori; 

Or. it 

 

Amendamentul  74 

Tomasz Piotr Poręba 
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Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază, de asemenea, că accesul la 

bandă largă și dezvoltarea TIC și a 

conectivității, în special în zonele rurale, 

stimulează creșterea economică și 

îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor; 

Or. pl 

Amendamentul  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. subliniază că utilizarea de noi aplicații 

pentru telefoane inteligente, tablete și 

computere poate avea ca rezultat o 

valoare adăugată semnificativă la 

dezvoltarea turismului european și o mai 

bună implementare a transporturilor; în 

acest sens, Comisia și statele membre ar 

trebui să definească împreună norme 

comune care să asigure o concurență 

loială și scăderea semnificativă a 

sarcinilor administrative și birocratice 

existente în prezent; 

Or. it 

 

Amendamentul  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 c (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4c. salută introducerea în cadrul 

sectorului transporturilor de aplicații care 

permit folosirea în codiviziune (car-
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sharing) și în comun (car-pooling) a 

autovehiculelor particulare, folosirea în 

codiviziune a bicicletelor (bike-sharing) și 

alte moduri de transport în comun; 

Or. it 

 

Amendamentul  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 d (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4d. subliniază că digitalizarea la scară 

mai largă a sistemelor de livrare de 

mărfuri în Europa ar asigura o eficiență 

și o trasabilitate sporite ale serviciilor de 

transport de colete la nivel 

transfrontalier; 

Or. it 

 

Amendamentul  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 e (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 4e. invită Comisia să evalueze realizarea 

de sisteme digitale europene pentru 

implementarea de servicii de asistență 

medicală cu o mai bună accesibilitate a 

mijloacelor de transport la zone greu 

accesibile; 

Or. it 

 

Amendamentul  79 

Merja Kyllönen, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, Karima Delli 
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Proiect de aviz 

Punctul 5 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor. 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor; subliniază astfel importanța 

anticipării și a evaluării ex-ante a 

impactului asupra procesului decizional 

în ceea ce privește reglementarea și 

investițiile în infrastructură pentru a 

construi o bază aplicabilă transportului 

automatizat; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

István Ujhelyi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor. 

5. consideră că sectorul transporturilor și 

cel al turismului vor deveni unele dintre 

cele mai extinse domenii de aplicare a 

internetului obiectelor. 

Or. hu 

Amendamentul  81 

Theresa Griffin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor. 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor; prin urmare, consideră vitală 

adoptarea unei Directive europene privind 
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accesibilitatea pe internet pentru 

abordarea problemelor de accesibilitate pe 

teritoriul Europei; reamintește că cel mai 

recent raport (2011) al studiului 

„Monitorizarea e-accesibilității în 

Europa” (MeAC) estimează că doar o 

treime din conținutul generat de 

autoritățile publice pe teritoriul UE este 

accesibil; subliniază că accesibilitatea pe 

internet nu este doar o chestiune de 

standarde tehnice și de arhitectură și 

design web, ci este vitală în asigurarea 

faptului că nicio persoană nu este expusă 

riscului de a fi exclusă parțial sau total 

din societate pe măsură ce aceasta devine 

mai digitalizată; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

5. consideră că sectorul transporturilor va 

deveni unul dintre cele mai extinse 

domenii de aplicare a internetului 

obiectelor. 

5. consideră că sectorul transporturilor și 

cel al turismului vor deveni două dintre 

principalele domenii de aplicare a 

internetului obiectelor, facilitând 

planificarea deplasărilor și îmbunătățind 

interconexiunea dintre mijloacele de 

transport, evitând geoblocarea în 

contractarea serviciilor prin intermediul 

unui sistem integrat de emitere de bilete 

multimodale; 

Or. es 

 

Amendamentul  83 

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

Karima Delli 
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Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. reamintește, după cum este menționat 

în raportul privind emiterea de bilete 

multimodale integrate în Europa, 

necesitatea promovării în mod ambițios a 

informațiilor privind serviciile 

multimodale de informare, planificare a 

călătoriilor și emitere a biletelor în sensul 

unei mobilități neîntrerupte „din poartă în 

poartă”; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Inés Ayala Sender 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. constată că digitalizarea din sectorul 

transporturilor poate conduce la 

excluderea anumitor grupuri sociale care 

au dificultăți în familiarizarea cu noile 

tehnologii, cum ar fi persoanele în vârstă, 

persoanele neinițiate în domeniul digital 

și persoanele cu handicap; solicită 

Comisiei ca, la punerea în aplicare a 

pieței unice digitale, să includă riscul de 

excludere a acestor utilizatori; 

Or. es 

 

Amendamentul  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. așteaptă de la Comisie să prezinte un 

raport cuprinzător care să includă o 

evaluare a stării actuale a digitalizării pe 

piața europeană a turismului în vederea 

identificării și abordării provocărilor și 

oportunităților diferiților actori publici și 

privați la nivel național, regional și local; 

consideră că un astfel de raport ar trebui 

să includă recomandările 

corespunzătoare pentru a se asigura o 

concurență loială și condiții de 

concurență echitabile pentru toți actorii și 

să protejeze consumatorii prin asigurarea 

transparenței, neutralității și 

accesibilității; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază importanța digitalizării 

sectorului turismului și necesitatea de a 

face toate infrastructurile digitale ușor 

accesibile în special în ceea ce privește 

IMM-urile, ținând seama și de 

dezvoltarea platformelor de consum 

colaborativ; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Olga Sehnalová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază că instrumentele TIC ar 

trebui să fie accesibile și ușor de utilizat 

de către toți utilizatorii, inclusiv de 

persoanele cu handicap și de populația 

îmbătrânită, și nu să creeze bariere noi; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. invită Comisia să revizuiască 

realizarea și să optimizeze gestionarea de 

către aceasta a portalurilor web turistice 

la nivel european care până în prezent nu 

au reprezentat nicio valoare adăugată 

pentru turismul european, dar care în 

schimb au constituit numai un element de 

cost constant pentru contribuabilii 

europeni; 

Or. it 

Amendamentul  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază necesitatea îmbunătățirii 

accesibilității la internet și la aplicațiile 

informatice în gări, aeroporturi, în 

măsura în care acest lucru este posibil, în 

hoteluri și în alte forme de cazare. 

Or. es 
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Amendamentul  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. solicită statelor membre să reflecte în 

fond cu privire la digitalizarea în creștere 

a societăților occidentale și la riscurile de 

înstrăinare pe care acest proces l-ar putea 

avea; își exprimă dorința ca observațiile 

constructive formulate cu privire la 

această problemă să fie luate în 

considerare de autoritățile competente; 

amintește următoarea afirmație a 

sociologului francez Jacques Ellul: „[...] 

adevărata tehnologie va ști să proiecteze o 

aparență de libertate, de alegere și de 

individualism care să satisfacă nevoile de 

libertate, de alegere și de individualism 

ale omului – totul atent calculat astfel 

încât să nu fie vorba decât de o aparență 

integrată în realitatea criptată”. 

Or. fr 

Amendamentul  91 

Olga Sehnalová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază faptul că, pentru utilizarea 

deplină a capacității de digitalizare în 

sectorul transporturilor, este necesar să se 

elimine practica restricționării accesului 

la conținuturi în funcție de localizarea 

geografică a utilizatorului (cunoscută ca 

„geoblocare”); 

Or. en 
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Amendamentul  92 

Dita Charanzová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază că sunt necesare măsuri 

mai ferme privind securitatea cibernetică 

și cerințe mai ferme privind vehiculele 

conectate; constată că aceasta nu este 

doar o chestiune de protecție a datelor, ci 

și de securitate fizică a vehiculului și a 

pasagerilor săi; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Olga Sehnalová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 c (nou) 

 

Proiectul de aviz Amendamentul 

 5c. invită Comisia să elaboreze o strategie 

coordonată privind conectivitatea în 

sectorul transporturilor și să evalueze 

impactul său asupra siguranței rutiere și 

a utilizării eficiente a infrastructurii, 

ținând seama de aspecte importante 

precum confidențialitatea, securitatea și 

accesibilitatea datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Dita Charanzová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 5c. subliniază că este necesară o parte 

activă a UE în cadrul Forumului mondial 

pentru armonizarea regulamentelor în 

sectorul autovehiculelor, dar în special în 

cadrul grupului de lucru informal pe 

tema sistemelor de transport inteligente și 

a vehiculelor automate (WP.29); 

consideră că este vital să se implice pentru 

a asigura că standardele UE privind 

vehiculele conectate constituie baza 

pentru standardele mondiale; consideră 

în aceeași măsură că ar trebui să 

consolidăm cooperarea cu Statele Unite în 

ceea ce privește standardele și 

regulamentele privind vehiculele 

conectate; 

Or. en 

 


