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Ändringsförslag  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av driftskompatibla 

intelligenta transportsystem (ITS) är 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Eva Paunova 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt, produktivt 

och framtidssäkert. Som ett resultat av 

detta blir den dagliga transporten och 

logistiken smidigare, säkrare, mer 

resurssmart och hållbar. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Aldo Patriciello 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. De intelligenta transportsystemen 

integrerar i själva verket 

telekommunikationer, elektronik och 

informationsteknik med transportteknik 

och bidrar till att förbättra 

miljöprestanda, effektivitet, bland annat 

energieffektivitet, och säkerhet för 

vägtransporterna inom många områden 

genom att säkerställa den inre 

marknadens funktion på det sätt som 

anges i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  4 

Theresa Griffin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 1. Europaparlamentet välkomnar 
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kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar, och passagerare med 

funktionsnedsättning kommer att 

tillgodoses på ett bättre sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS), europeiska 

trafikstyrningssystem för tåg (ERTMS) 

och flodinformationssystem (RIS) 
kommer att vara centrala verktyg för att 

göra det europeiska transportsystemet mer 

effektivt och produktivt. Som ett resultat av 

detta blir den dagliga transporten, 

rörligheten och logistiken smidigare, mer 

tillgänglig, säkrare, mer resurssmart, 

hållbar och leder till att kapaciteten i den 

befintliga transportinfrastrukturen 

utnyttjas på ett bättre sätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

Claudia Tapardel 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS), inklusive initiativ 

för att främja och ge passagerare tillgång 

till multimodala reseinformations- och 

biljettförsäljningstjänster, kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. Parlamentet noterar att man har 

kommit olika långt när det gäller 
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utvecklandet och genomförandet av 

instrumenten för sjötransporter 

(SafeSeaNet7, direktiv 2010/65/EU om 

rapporteringsformaliteter, Blue Belt8, e-

sjöfart), transporter på inre vattenvägar 

(RIS9), järnvägstransporter (TAF-TSI10), 

landsvägstransporter (ITS11) och 

lufttransporter (Sesar12). Parlamentet 

uppmanar kommissionen att så snabbt 

som möjligt genomföra dessa instrument 

så att informationsflödet blir smidigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det 

europeiska transportsystemet mer effektivt 

och produktivt. Som ett resultat av detta 

blir den dagliga transporten och 

logistiken smidigare, säkrare, mer 

resurssmart och hållbar. 

1. Europaparlamentet noterar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet beklagar att meddelandet 

inte heter En strategi för ett bättre 

samarbete mellan Europas nationer på 

det digitala området. Parlamentet betonar 

att man vid digitaliseringen och det ökade 

införandet av intelligenta transportsystem 

(ITS) i första hand bör ta hänsyn till 

användarnas förväntningar genom att 

göra transportsystemen säkrare, 

effektivare, smidigare och mer 

ekonomiska. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande En strategi för 

en inre digital marknad i Europa. 

Parlamentet betonar att digitaliseringen och 

det ökade införandet av intelligenta 

transportsystem (ITS) kommer att vara 

centrala verktyg för att göra det europeiska 

transportsystemet mer effektivt och 

produktivt. Som ett resultat av detta blir 

den dagliga transporten och logistiken 

smidigare, säkrare, mer resurssmart och 

hållbar. Parlamentet stöder en holistisk 

strategi för telekommunikationer, 

transport och smarta energinät när det 

gäller utvecklingen av nya typer av 

digitala tjänster för konsumenter och 

leverantörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Barbara Kappel 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet framhåller hur 

betydelsefull tillgången till uppgifter är 

för att transportsektorn ska kunna dra 

fördel av den digitala inre marknaden. 

Parlamentet välkomnar därför 

kommissionens tillkännagivande av 

initiativet ”Fritt uppgiftsflöde”, som har 

som mål att avskaffa befintliga hinder för 

gränsöverskridande datatrafik. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  11 

Franck Proust 
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Förslag till yttrande 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet erkänner att de 

alltför tungrodda administrativa 

förfarandena i vissa länder kan utgöra ett 

hinder för nya transportprojekt med stor 

potential (nystartade företag, digitala 

projekt). Parlamentet efterlyser särskilda 

åtgärder på den digitala inre marknaden 

för att minska de administrativa 

formaliteterna (skattesystem, 

bolagsregistrering, rekrytering), bland 

annat vid lanseringen av projekt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  12 

Dominique Riquet 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet understryker hur 

viktig utvecklingen av e-logistik har varit 

för det globala handelsutbytet, och att 

detta har lett till en integrering av hela 

logistikkedjan på operativ, administrativ 

och finansiell nivå. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  13 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 1a (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet är övertygat om 

att digitaliseringen har stor potential när 

det gäller att stärka integrationsstrategier 

som bättre driftskompatibilitet, 

sammanhängande intermodalitet och mer 

effektiv (gränsöverskridande) 

samtrafikförmåga. Parlamentet 

framhåller att digitaliserade europeiska 

intermodala informations-, boknings- och 

biljettförsäljningssystem (i realtid) 

innebär en stor möjlighet att göra 

transporter och rörlighet mer hållbara. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

István Ujhelyi 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn 

medför nya möjligheter för näringslivet 

och arbetstillfällen i Europa. Parlamentet 

pekar på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, 

med en förväntad årlig tillväxttakt globalt 

på 16,4 procent under perioden 2014–2019. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transport- och 

turismsektorn medför nya möjligheter för 

näringslivet och arbetstillfällen i Europa. 

Parlamentet pekar på en kraftig tillväxt i 

ITS-sektorn, med en förväntad årlig 

tillväxttakt globalt på 16,4 procent under 

perioden 2014–2019. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  15 

Eva Paunova 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa och spelar en 

central roll för att förvandla europeiska 

städer till smarta städer. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

Parlamentet framhåller därför behovet av 

att utveckla lämpliga infrastrukturer och 

förenkla tillgången till finansiering för 

små och medelstora företag och 

nystartade företag inom transport- och 

turismsektorn. Parlamentet anser att 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) bör spela en central 

roll i digitaliseringen av sektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Marie-Christine Arnautu 
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Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i medlemsstaterna. 

Parlamentet pekar på en kraftig tillväxt i 

ITS-sektorn, med en förväntad årlig 

tillväxttakt globalt på 16,4 procent under 

perioden 2014–2019. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

nya möjligheter för näringslivet i Europa, 

särskilt för nystartade företag och 

småföretag. Parlamentet pekar på en 

kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn medför 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn 
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nya möjligheter för näringslivet och 

arbetstillfällen i Europa. Parlamentet pekar 

på en kraftig tillväxt i ITS-sektorn, med en 

förväntad årlig tillväxttakt globalt på 

16,4 procent under perioden 2014–2019. 

innebär att företagen får fatta strategiska 

beslut och göra stora investeringar och att 

den medför nya möjligheter för 

näringslivet och arbetstillfällen i Europa. 

Parlamentet pekar på en kraftig tillväxt i 

ITS-sektorn, med en förväntad årlig 

tillväxttakt globalt på 16,4 procent under 

perioden 2014–2019. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  20 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet är medvetet om att 

digitala transport- och rörlighetssystem 

även innebär en risk för förlorade 

arbetstillfällen inom vissa 

transporttjänstenäringar och framhåller 

därför att man måste ta fram sociala 

planer för att utveckla andra mer 

attraktiva och hållbara arbetstillfällen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Dita Charanzová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet välkomnar 

tillkännagivandet av den 16 september 

2015 om en dialog mellan EU och 

industrin om automatiserad och 

uppkopplad körning. Parlamentet betonar 

att det behövs ett partnerskap mellan 

fordons- och 
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telekommunikationssektorerna för att se 

till att utvecklingen av uppkopplade 

fordon och en infrastruktur för 

uppkopplade fordon grundas på 

gemensamma standarder i hela EU och 

även globalt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Inés Ayala Sender 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet vill dock påminna 

om att transportsektorn har varit en 

föregångare när det gäller användning 

och införande av ny informationsteknik, 

intelligenta och automatiska system 

(satellitnavigering inom luftfartssektorn 

och i logistisk uppföljning, ERTMS, 

förvaltning av fordon, vägavgifter, 

digitala färdskrivare, radar osv.). 

Parlamentet konstaterar emellertid att 

digitaliseringen av transportsektorn inte i 

sig leder till bättre tjänster för 

användarna. Det krävs en politisk vilja för 

att få slut på de historiska aktörernas 

dominerande ställning, handelshinder 

och rättsliga begränsningar från 

medlemsstaternas sida. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  23 

Kosma Złotowski 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet understryker att 

ett fullt utnyttjande av potentialen för 

digitala verktyg inom transportsektorn är 

möjligt endast vid öppen och bred tillgång 

till kunskaper och färdigheter. 

Parlamentet påpekar att genomförandet 

av strategin för en digital inre marknad 

måste innebära en höjning av den digitala 

kompetensen inom alla delar av 

ekonomin, särskilt för de arbetstagare 

inom transportsektorn som har lägst 

kompetens. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet anser att man bör 

förbättra tillgången till digitala varor och 

tjänster för konsumenter och företag och 

att detta blir möjligt endast genom en 

utbyggnad av höghastighetsnät som når 

alla Europas medborgare. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn 
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medför möjligheter att skapa nya 

arbetstillfällen och minska 

mekaniseringen av dessa för att skapa 

mer kreativa arbetsuppgifter. Parlamentet 

påminner om att programmen för 

fortbildning av arbetstagarna är viktiga 

för att de ska kunna anpassa sig till den 

tekniska utvecklingen. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet framhäver att 

driftskompatibilitet och standardisering är 

grundläggande faktorer för en digital inre 

marknad och uppmanar därför 

kommissionen att identifiera befintliga 

brister på detta område. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet anser att de 

allmänna transporterna i städerna borde 

garantera medborgarna en enkel och 

snabb tillgång till tjänsterna på alla 

lokala allmänna transportmedel. 

Or. it 
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Ändringsförslag  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 2c. Europaparlamentet välkomnar 

förverkligandet av digitala plattformar 

som gör det möjligt att minska gapet 

mellan efterfrågan och utbud inom 

transport- och turismsektorn genom att 

stimulera delningsekonomi. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  29 

Jill Seymour, James Carver 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att harmonisera 

regelverket för de olika transportsätten för 

att främja verklig konkurrens mellan 

dessa och uppmuntra till nya innovationer 

och tjänster för rörlighet och logistik, 

bland annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som 

redan är verksamma och för dem som är 

nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  30 

Daniel Dalton 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som 

redan är verksamma och för dem som är 

nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

erkänner stränga europeiska normer för 

säkerhet, arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumenters valmöjligheter, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Eva Paunova 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 
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verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden (särskilt för små och 

medelstora företag och entreprenörer) i 

fråga om stränga europeiska normer för 

säkerhet, arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Franck Proust 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik för att 

öka utbudet och även möta ny efterfrågan 

från användarna (delningsekonomi, 

rörlighet i städerna, direktbeställningar) 
samtidigt som man skapar lika villkor för 

de aktörer som redan är verksamma och för 

dem som är nya på marknaden i fråga om 

stränga europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  33 

Aldo Patriciello 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, genom att reglera de 

nya affärsmodellerna men utan att hindra 

förnyelse, samtidigt som man skapar lika 

villkor för de aktörer som redan är 

verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  34 

Dominique Riquet 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern, och särskilt till 

utvecklingen av delningsekonomin inom 
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regelverket för de olika transportsätten för 
att främja verklig konkurrens mellan dessa 

och uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som 

redan är verksamma och för dem som är 

nya på marknaden i fråga om stränga 
europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

transportsektorn. Parlamentet anser att en 

sådan åtgärd bör ha som mål att främja 

likvärdig konkurrens, antingen mellan 

dessa transportsätt eller mellan de olika 

enheterna i värdekedjan, och att denna 

konkurrens bör ske med respekt för 
europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, skattesystem, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. Parlamentet anser 

dessutom att man måste respektera 

principen om teknikneutralitet och inte 

bromsa innovation. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  35 

Theresa Griffin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, tillgänglighet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  36 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig och rättvis konkurrens mellan 

dessa och uppmuntra till nya innovationer 

och tjänster för hantering av rörlighet och 

grön logistik, bland annat sådana som 

bygger på delningsekonomi, samtidigt som 

man skapar lika villkor för de aktörer som 

redan är verksamma och för dem som är 

nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumenternas intressen, uppgiftsskydd 
och förhindrandet av skadliga 

miljöeffekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Claudia Tapardel 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

ett hållbart multimodalt system och 
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uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik som 

enhetliga elektroniska 

transportdokument, bland annat sådana 

som bygger på delningsekonomi, samtidigt 

som man skapar lika villkor för de aktörer 

som redan är verksamma och för dem som 

är nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. Parlamentet 

framhäver vikten av reseplanering, 

lättillgänglig multimodal information och 

tydlig och transparent biljettförsäljning 

via digitala plattformer eller 

onlineplattformar. Parlamentet betonar 

att geografisk blockering av 
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transportrelaterade tjänster bör 

förhindras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som 

redan är verksamma och för dem som är 

nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

medlemsstaternas behöriga instanser att 

undersöka behovet av att modernisera sin 

lagstiftning och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet överlåter åt 

medlemsstaterna att harmonisera 

regelverket för de olika transportsätten för 

att främja sund konkurrens mellan dessa 

och uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen med kraft att undersöka 
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behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera regelverket 

för de olika transportsätten för att främja 

verklig konkurrens mellan dessa och 

uppmuntra till nya innovationer och 

tjänster för rörlighet och logistik, bland 

annat sådana som bygger på 

delningsekonomi, samtidigt som man 

skapar lika villkor för de aktörer som redan 

är verksamma och för dem som är nya på 

marknaden i fråga om stränga europeiska 

normer för säkerhet, arbetsvillkor, rättvis 

beskattning, konsumentskydd och 

förhindrandet av skadliga miljöeffekter. 

behovet av att modernisera EU-

lagstiftningen och anpassa den till den 

digitala tidsåldern. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att, genom analyser av 

effektiviteten hos de initiativ som vissa 

medlemsstater redan har infört, när det 

gäller harmoniseringen av 

transportinfrastrukturen och förbättrad 

onlinetillgänglighet för användare och 

företagare, harmonisera regelverket för de 

olika transportsätten för att främja verklig 

konkurrens mellan dessa och uppmuntra 

till nya innovationer och tjänster för 

rörlighet och logistik, bland annat sådana 

som bygger på delningsekonomi, samtidigt 

som man skapar lika villkor för de aktörer 

som redan är verksamma och för dem som 

är nya på marknaden i fråga om stränga 

europeiska normer för säkerhet, 

arbetsvillkor, rättvis beskattning, 

konsumentskydd och förhindrandet av 

skadliga miljöeffekter. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  41 

Daniel Dalton 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet framhåller att 

man måste välkomna nya affärsmodeller i 

transportsektorn, särskilt inom den 

efterfrågestyrda delningsekonomin, som 

ökar konkurrensen och förbättrar 

kvaliteten, överkomligheten, utbudet och 

flexibiliteten i användarnas 

transportalternativ. 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 

Barbara Kappel 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet framhåller hur 

betydelsefull lämplig infrastruktur är för 

att transportsektorn ska kunna gynnas av 

den digitala inre marknaden. Parlamentet 

framhåller att en gränsöverskridande 

digital inre marknad behöver 

transparenta transport- och 

portabilitetskriterier för data samt 

lämpliga gränsöverskridande 

mekanismer. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att skapa ett modernt 

och framtidssäkrat regelverk, som 

stimulerar ytterligare investeringar i 

nätinfrastruktur, vilket är nödvändigt för 

en digital och uppkopplad transportsektor. 

Or. de 

Ändringsförslag  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet framhåller vikten 

av väldefinierade och transparenta 

passagerarrättigheter på 

transportområdet. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att lägga fram ett 

förslag till en stadga om passagerares 

rättigheter som omfattar alla former av 

transporter, inklusive ett tydligt och 

transparent skydd av passagerares 

rättigheter i ett multimodalt sammanhang. 

Or. en 
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Ändringsförslag  44 

István Ujhelyi 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmärksammar 

kommissionen på att digital och innovativ 

teknik med bättre utnyttjande kan uppnå 

ökat stöd inom Europas turismnäring. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  45 

Jozo Radoš 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet konstaterar att 

turismsektorn påverkas starkt av och är 

starkt beroende av utvecklingen av digital 

teknik genom förändrade marknadsvillkor 

och förändringar i resenärernas beteende. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att ytterligare 

främja digitaliseringen av sektorn genom 

projekt som exempelvis tillgång till 

trådlöst nätverk och avskaffande av 

geografisk blockering och lovordar i detta 

sammanhang beslutet att avskaffa 

roamingavgifterna senast i juni 2017. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att så snart som möjligt 

lägga fram ett förslag till regelverk om 

rättvis konkurrens och 

gränsöverskridande tjänster för 

taxitjänster, inklusive en tillfredsställande 

lösning av frågan om den digitala tjänsten 

Uber, med beaktande av minimikrav på 

det sociala området, konkurrensområdet, 

säkerhetsområdet, försäkringsområdet 

och i fråga om tjänsternas kvalitet, i 

enlighet med lagstiftningen på 

transportområdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet stöder 

utvecklingen av ny digital teknik för att 

göra en självutvärdering av 

transporttjänsterna och förbättra dessa till 

förmån för användarna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  48 

Inés Ayala Sender 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet anser att 

digitaliseringen av transportsektorn också 
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bör medföra en förbättrad livskvalitet för 

yrkespersoner och minska de enformiga 

och mekaniska arbetsuppgifterna så att 

personalen kan ägna sig åt andra mer 

berikande arbetsuppgifter. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet konstaterar att det 

är oerhört viktigt att avlägsna hindren för 

gränsöverskridande utveckling av e-

handel på transport- och turismområdet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

se till att olika system är kompatibla med 

varandra och att gemensamma standarder 

används så att man kan skapa en riktigt 

inkluderande digital inre marknad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att lägga fram 

åtgärder i syfte att förenkla leveransen av 

gränsöverskridande försändelser och göra 

kostnaderna mer överkomliga och mer 

transparenta. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet framhåller att 

digitaliseringen av transporttjänsterna 

medför en besparing i fråga om kostnader 

för medborgarna, ökad effektivitet och 

ökad hastighet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inom regelverket för en 

europeisk inre marknad utforma en 

europeisk samarbetsstrategi med de stater 

som är ledande när det gäller goda 

metoder för digitalisering av 

transportsektorn, detta för att lätt kunna 

införa tekniska innovationer från andra 

länder samt förbättra 

driftskompatibiliteten och utöka tillväxt- 

och expansionsmöjligheterna för de 

europeiska företagen på internationell 

nivå. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  53 

Dieter-Lebrecht Koch 
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Förslag till yttrande 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet understryker att 

EU-omfattande multimodala 

reseinformations-, reseplanerings- och 

biljettförsäljningstjänster som möjliggör 

smart och sammanhängande rörlighet 

från dörr till dörr är ett viktigt bidrag till 

en globalt konkurrenskraftig europeisk 

digital inre marknad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Daniel Dalton 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet uppmärksammar 

att allt fler transportbiljetter säljs på den 

digitala marknaden och uppmanar 

transportsektorn att ytterligare utveckla 

och främja multimodal och 

gränsöverskridande biljettförsäljning 

online, vilket ytterligare kommer att 

stärka konkurrenskraften och 

konsumenternas valmöjligheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Inés Ayala Sender 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att vid anpassningen av 

transportsektorn till den digitala 

tidsåldern inte avskaffa den mänskliga 

faktorn, utan hela tiden tillåta att de 

intelligenta och automatiska systemen i 

nödsituationer ska kunna styras av 

yrkespersoner. Parlamentet framhäver att 

utbildningen av arbetstagarna inom 

sektorn bör behålla möjligheten att 

kontrollera de automatiska styr- och 

körsystemen. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet anser att 

förverkligandet av en inre digital 

marknad i Europa skulle bli en viktig 

faktor för att främja turism genom 

digitala tjänster som bör göras 

tillgängliga för alla resande vid stationer, 

hamnar, flygplatser och andra 

plattformar för transport och utbyte. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet understryker att 

rättvis och lika tillgång till multimodala 

rese- och trafikuppgifter är en 

förutsättning för EU-omfattande 
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multimodala reseinformations-, 

reseplanerings- och 

biljettförsäljningstjänster och uppmanar 

därför kommissionen att lägga fram ett 

förslag som ålägger alla 

tjänsteleverantörer att ställa all den 

information till förfogande som behövs 

för att tillhandahålla en heltäckande 

tjänst som gör det möjligt för resenärerna 

att välja mellan den mest hållbara, den 

mest prisvärda eller den snabbaste 

anslutningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att främja 

digitaliseringen av transporttjänster för 

personer med funktionshinder så att de 

tjänsterna utgör en hjälp och inte ett 

ytterligare hinder. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3c. Europaparlamentet framhåller att det 

är oerhört viktigt med heltäckande 

information i realtid som informerar 

resenärer om eventuella trafikstörningar 

och alternativa resvägar före och under 
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resorna och efterlyser därför att man ska 

ta större hänsyn till de behov som 

personer med funktionsnedsättning eller 

begränsad rörlighet har, samt äldre 

personers särskilda krav. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3d (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3d. Europaparlamentet framhåller att de 

digitala tillämpningarna inom 

transportsektorn bör vara lättförståeliga 

och tillgängliga på samtliga 

medlemsstatsspråk för att säkerställa 

största möjliga tillgänglighet och 

användbarhet även för äldre eller 

lågutbildade. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 3d (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 3d. Europaparlamentet betonar att 

konsumenter bör kunna boka och betala 

biljetter för nationella och 

gränsöverskridande resor online och 

anser därför att den nuvarande 

fragmenteringen och de nuvarande 

begränsningarna måste upphöra och att 

geografisk blockering inte bör tillåtas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  62 

Eva Paunova 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna 

fullbordas. Parlamentet framhäver i detta 

sammanhang behovet av att garantera höga 

standarder när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

Parlamentet betonar att 

driftskompatibilitet spelar en avgörande 

roll inom ramen för intelligenta 

transportsystem (ITS) och kräver att man 

genomför denna och ökar 

driftskompatibiliteten i de olika 

transportsystemen i EU. Dessutom bör 

man främja en gemensam förståelse av 

driftskompatibilitet i EU och en holistisk 

inställning till 

driftskompatibilitetslösningar i EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Aldo Patriciello 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

4. Europaparlamentet betonar att, mot 

bakgrund av artikel 16 i EUF-fördraget 
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uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

och artiklarna 7 och 8 EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, är 
förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  64 

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, 

användningen och lagringen av data 

garanteras. 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  65 

Claudia Tapardel 
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Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

4. Europaparlamentet betonar att sekretess 

och solida system för uppgiftsskydd är 

förutsättningar för att den digitala inre 

marknaden ska kunna skapas. Parlamentet 

framhäver i detta sammanhang behovet av 

att garantera höga standarder när det gäller 

datakapacitet, datatillgänglighet och 

datasäkerhet genom att det erbjuds 

heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att 

den digitala inre marknaden ska kunna 

skapas. Parlamentet framhäver i detta 

sammanhang behovet av att garantera 

höga standarder när det gäller 

datakapacitet, datatillgänglighet och 

datasäkerhet genom att det erbjuds 

heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

4. Europaparlamentet betonar att den 

ökande digitaliseringen inom 

transportsektorn innebär en 

trippelutmaning i fråga om förtroende, 

uppkopplingsmöjligheter och kapacitet. 

Parlamentet efterlyser också införandet 

av ett system för uppgiftsskydd. 

Parlamentet framhäver att det är 

nödvändigt att utveckla normer för att 

säkra driftskompatibiliteten mellan 

länder, men även mellan tjänster och 

industrin och genom att säkerheten och 

trovärdigheten i insamlingen, 

behandlingen, användningen och lagringen 

av data garanteras. Parlamentet påminner 

om vikten av att ha infrastrukturer som 

lämpar sig för att styra de nya flöden som 

skapas, t.ex. genom investeringar i 
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bredband, utnyttjandet av de möjligheter 

som Galileo ger och en mer optimal 

frekvensanvändning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna skapas. 

Parlamentet framhäver i detta sammanhang 

behovet av att garantera höga standarder 

när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

Parlamentet begär att kommissionen ska 

säkerställa största möjliga insyn i fråga 

om skyddet av uppgifter för att undvika att 

giganterna inom stordata missbrukar 

konsumenternas uppgifter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 

4. Europaparlamentet betonar att 

förtroende och solida system för 
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uppgiftsskydd är förutsättningar för att den 

digitala inre marknaden ska kunna 

skapas. Parlamentet framhäver i detta 

sammanhang behovet av att garantera höga 

standarder när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds heltäckande, tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

uppgiftsskydd är förutsättningar för allt 

mellanstatligt samarbete på det digitala 

området. Parlamentet framhäver i detta 

sammanhang behovet av att skydda de 

individuella friheterna och garantera höga 

standarder när det gäller datakapacitet, 

datatillgänglighet och datasäkerhet genom 

att det erbjuds tillförlitlig och 

driftskompatibel datainfrastruktur och 

genom att säkerheten och trovärdigheten i 

insamlingen, behandlingen, användningen 

och lagringen av data garanteras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  69 

Theresa Griffin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet betonar vikten av 

höghastighetsanslutning till internet, 

särskilt för landsbygds- och randområden, 

så att alla kan ta del av de fördelar som ett 

digitaliserat transportnät erbjuder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet välkomnar att 

digitaliseringen av transportsektorn 

möjliggör ytterligare utveckling av 

konceptet ”rörlighet som en tjänst”. 

Parlamentet inser att detta kan leda till 

strukturella förändringar av 
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transportsektorn. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att påbörja en 

ingående analys av framtidsutsikterna för 

konceptet ”rörlighet som en tjänst”, 

exempelvis i fråga om konsumenters 

beteende, transportinfrastrukturer och 

stadsplanering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser att 

transport- och turismsektorerna bara 

kommer att gynnas fullt ut av den digitala 

revolutionen om det skapas fler wifi-

anslutningspunkter och uppmanar 

medlemsstaterna att respektera sina 

åtaganden om att upphöra med 

roamingavgifter i Europa. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  72 

Kosma Złotowski 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet noterar att 

allmän, enkel och billig tillgång till 

bredband är en förutsättning för fullt 

utnyttjande av de möjligheter som den 

digitala revolutionen skapat. Parlamentet 

betonar särskilt vilken betydelse tillgång 

till aktuell information om förseningar, 

hinder och väderleksförändringar har för 
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resenärer. Parlamentet anser att man i 

strategin för en digital inre marknad bör 

beakta behovet av fri tillgång till internet 

på stationer, flygplatser, hamnar, hotell 

och utspisningsplatser vid motorvägar. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstater och kommuner att 

tillhandahålla och alltid inkludera 

transporternas digitala dimension i 

genomförandet av planerna för rörlighet i 

städerna genom att garantera brukarna 

total tillgänglighet och användbarhet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4a. Parlamentet påminner samtidigt om 

att tillgång till bredband och utveckling av 

informations- och kommunikationsteknik 

och kommunikation stimulerar den 

ekonomiska utvecklingen och höjer 

livskvaliteten för medborgarna, särskilt i 

landsbygdsområden. 

Or. pl 
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Ändringsförslag  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4b. Europaparlamentet understryker att 

användningen av nya tillämpningar för 

smarta telefoner, surfplattor och datorer 

kan tillföra arbetet med att utveckla den 

europeiska turismen och bättre utformade 

transportsystem ett betydande mervärde. I 

det sammanhanget borde kommissionen 

och medlemsstaterna komma överens om 

gemensamma normer som säkerställer en 

lojal konkurrens och kraftigt minskar de 

administrativa och byråkratiska bördor 

som finns i dag. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4c. Europaparlamentet hälsar med glädje 

transportsektorns införande av 

tillämpningar som medger samåkning, 

bilpooler, cykeldelning och andra metoder 

för gemensamma transporter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4d (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4d. Europaparlamentet påpekar att en 

ökad digitalisering av systemen för 

varuleveranser i Europa skulle bidra till 

ökad effektivitet och spårbarhet för 

tjänsterna för gränsöverskridande 

pakettransporter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4e (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 4e. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera 

förverkligandet av europeiska digitala 

system för sjuk- och hälsovård med 

förbättrad tillgänglighet för transporter 

till områden som är svåra att nå. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  79 

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

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. Parlamentet 

understryker därför att det är viktigt att 

både lagstiftningsbeslut och beslut om 

infrastrukturinvesteringar präglas av 

förutseende och föregås av en 
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konsekvensbedömning så att man kan 

bygga en lämplig grund för automatiserad 

transport. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

István Ujhelyi 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. 

5. Europaparlamentet anser att transport- 

och turismsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. 

Or. hu 

Ändringsförslag  81 

Theresa Griffin 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. Parlamentet anser 

därför att antagandet av ett direktiv om 

webbtillgänglighet i EU är avgörande för 

att hantera frågor om tillgänglighet i hela 

EU. Parlamentet påminner om att enligt 

den senaste rapporten (2011) från 

undersökningen om e-tillgänglighet i EU 

(MeAC) är endast en tredjedel av allt 

innehåll som skapas av offentliga 

myndigheter i EU tillgängligt. 

Parlamentet understryker att 

webbtillgänglighet inte bara är en fråga 

om tekniska standarder och webbstruktur 

och webbdesign, utan att tillgängligheten 
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är avgörande för att se till att ingen löper 

risk att helt eller delvis utestängas från 

samhället när detta blir alltmer 

digitaliserat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

transportsektorn kommer att bli ett av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet. 

5. Europaparlamentet anser att transport- 

och turismsektorn kommer att bli två av de 

största områdena för genomförandet av 

sakernas internet, vilket kommer att 

underlätta planeringen av transporter och 

förbättra sammanlänkningen mellan 

transportmedel samt förhindra 

geografiska blockeringar vid anlitandet av 

tjänster genom ett integrerat system för 

försäljning av multimodala biljetter.  

Or. es 

 

Ändringsförslag  83 

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

Karima Delli 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet påminner om, 

vilket även påpekades i rapporten om 

tillhandahållande av multimodal 

integrerad biljettförsäljning i EU, hur 

viktigt det är att man på ett ambitiöst sätt 

främjar multimodala reseinformations-, 

reseplanerings- och 

biljettförsäljningstjänster med en vision 
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om sammanhängande rörlighet från dörr 

till dörr. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Inés Ayala Sender 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet konstaterar att 

digitaliseringen av transportsektorn kan 

leda till att vissa sociala grupper 

utestängs, då dessa har svårt att anpassa 

sig till den nya tekniken. Det kan vara 

grupper som äldre, digitala analfabeter 

eller funktionshindrade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vid 

införandet av den inre digitala 

marknaden ta med risken för 

utestängning av dessa användare. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen ska lägga fram en 

heltäckande rapport med en bedömning 

av det aktuella läget i fråga om 

digitaliseringen inom EU:s turismsektor i 

syfte att identifiera och hantera 

utmaningar och möjligheter för de olika 

offentliga och privata aktörerna på 

nationell, regional och lokal nivå. 

Parlamentet anser att en sådan rapport 
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bör innehålla lämpliga 

rekommendationer för att garantera 

rättvis konkurrens och lika villkor för alla 

aktörer och för att skydda konsumenterna 

genom att tillhandahålla öppenhet, 

neutralitet och tillgänglighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar vikten av 

digitalisering inom turismsektorn och 

behovet av att göra alla digitala 

infrastrukturer lättillgängliga för framför 

allt små och medelstora företag, även med 

hänsyn till utvecklingen av plattformar 

inom delningsekonomin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Olga Sehnalová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar att IKT-

verktyg bör vara tillgängliga och lätta att 

använda för alla användare, inklusive 

personer med funktionsnedsättning och 

äldre personer, så att inga nya hinder 

skapas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över utformningen 

av webbportalerna för turism med 

europeisk dimension och optimera sin 

hantering av dessa, eftersom de hittills 

inte har tillfört något mervärde till den 

europeiska turismen utan i stället utgjort 

en ständig utgiftspost för de europeiska 

skattebetalarna. 

Or. it 

Ändringsförslag  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att 

tillgången till internet och 

datorapplikationer bör förbättras på 

stationer, flygplatser och i görligaste mån 

på hotell och andra typer av tillfälligt 

boende. 

Or. es 

Ändringsförslag  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att diskutera 
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bakgrunden till den ökande 

digitaliseringen av västvärldens 

samhällen och den känsla av 

främlingskap som denna process riskerar 

att skapa. Parlamentet önskar att de 

behöriga instanserna ska ta hänsyn till 

konstruktiv kritik beträffande detta 

problem och påminner om att den franska 

sociologen Jacques Ellul har hävdat att 

den sanna tekniken bevarar ett sken av 

frihet, valmöjligheter och individualism 

som tillfredsställer människans behov av 

frihet, valmöjligheter och individualism – 

allt noggrant uträknat på ett sätt som gör 

att det bara handlar om ett utanverk som 

integrerats i den kodade verkligheten. 

Or. fr 

Ändringsförslag  91 

Olga Sehnalová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet framhåller att 

man för att kunna utnyttja 

digitaliseringskapaciteten i 

transportsektorn fullt ut måste få bort 

praxisen att begränsa tillgången till 

innehåll som grundas på användarens 

geografiska placering (så kallad 

geografisk blockering). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Dita Charanzová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5b (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet betonar behovet 

av strikta cybersäkerhetsåtgärder och 

krav på uppkopplade fordon. Parlamentet 

noterar att detta inte bara är en fråga om 

uppgiftsskydd, utan även handlar om ett 

fordons och dess passagerares fysiska 

säkerhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Olga Sehnalová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utveckla en samordnad 

strategi om uppkopplingsmöjligheter inom 

transportsektorn och bedöma dess 

konsekvenser för trafiksäkerheten, en 

effektiv användning av infrastruktur, med 

beaktande av viktiga frågor som den 

privata integriteten, säkerhet och 

datatillgänglighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Dita Charanzová 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 5c (ny) 

 

Förslag till yttrande Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet betonar att EU 

aktivt måste delta i FN:s världsforum för 

harmonisering av fordonsföreskrifter, 

men framför allt i den informella 
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arbetsgruppen om intelligenta 

transportsystem och automatiserade 

fordon (arbetsgrupp 29). Parlamentet 

anser att det är viktigt att delta i dessa 

forum för att se till att EU:s standarder 

för uppkopplade fordon ligger till grund 

för globala standarder. Parlamentet anser 

dessutom att vi bör stärka samarbetet med 

Förenta staterna om standarder och 

föreskrifter för uppkopplade fordon. 

Or. en 

 


