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Módosítás 1
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben foglalt keretet a digitális 
gazdaság korát megelőzően alakították ki, 
és így nem tükrözi a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a mai online 
szolgáltatások műszaki, gazdasági és 
társadalmi valóságát;

A. mivel az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben foglalt keretet a digitális 
gazdaság korát megelőzően alakították ki, 
és így nem tükrözi a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a mai online 
szolgáltatások műszaki, gazdasági és 
társadalmi valóságát, továbbá a nemzeti és 
helyi szabályozások közötti 
kölcsönhatásokat veszi figyelembe, 
amelyek jellemzően nem képezik uniós 
szintű harmonizáció tárgyát;

Or. en

Módosítás 2
Leila Chaibi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben foglalt keretet a digitális 
gazdaság korát megelőzően alakították ki, 
és így nem tükrözi a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a mai online 
szolgáltatások műszaki, gazdasági és 
társadalmi valóságát;

A. mivel az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben foglalt keretet a digitális 
gazdaság korát megelőzően alakították ki, 
és így nem tükrözi a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban a mai online 
szolgáltatások műszaki, gazdasági, 
munkaügyi és társadalmi valóságát;

Or. en

Módosítás 3
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a közlekedés és turizmus 
területén az online platform 
ökoszisztémák esetében kapuőrként 
működő, korlátozott számú vállalat uralja 
a piacot, azok magas korlátokat állítanak 
a piacra való belépés útjába és elfojtják a 
versenyt, ezáltal pedig korlátozzák a 
fogyasztók lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 4
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a közlekedési ágazat 
területén működő digitális online 
platformok munkaerőigényesek és 
jellemzően olyan rendhagyó munkaerőre 
támaszkodnak, amelynek alkalmazási 
feltételei, képviselete és szociális védelme 
továbbra sem egyértelmű és hátrányosan 
megkülönböztetett; mivel a kérdéssel 
kapcsolatban megfogalmazott politikai 
válaszok eddig mind az Európai Unióban, 
mind pedig a tagállamokban elégtelenek;

Or. en

Módosítás 5
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a gazdaság digitalizálása új 
szolgáltatásokat és termékeket hozott létre 
a közlekedési ágazatban is, valamint a 
foglalkoztatás olyan új formáit, amelyekre 
az offline ágazatoknál általában jóval 
egyenlőtlenebb munkajogi szabályozások 
és mind a munkaidő, mind pedig a fizetés 
tekintetében bizonytalan 
munkaszerződések vonatkoznak; mivel a 
Covid19-világjárvány fokozta ezen 
munkavállalók betegségnek való 
kitettségét, növelve ezáltal az említett 
egyenlőtlenséget;

Or. en

Módosítás 6
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. tekintettel a digitális platformok 
működésének a közlekedési és turisztikai 
szolgáltatások hozzáférhetőségére 
gyakorolt pozitív hatására, valamint az 
intelligens közlekedési rendszerek 
technológiáinak fejlesztéséhez való 
jelentős hozzájárulásukra, különösen az 
önvezető járművek területén;

Or. pl

Módosítás 7
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás



PE650.671v01-00 6/52 AM\1204449HU.docx

HU

Aa. hangsúlyozza a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat fokozott 
digitalizálása által a megnövekedett 
választási szabadság, az erőforrások jobb 
felhasználása, valamint az emberek és a 
vállalkozások közötti könnyebb 
kapcsolattartás formájában előidézett 
számos kedvező hatást;

Or. sv

Módosítás 8
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. felhívja a figyelmet a közlekedési 
ipar digitalizálásának további ösztönzését 
szolgáló nagyszerű lehetőségekre, így 
ennek fényében a jövőbeli rendeletet úgy 
kell kialakítani, hogy az elősegítse és ne 
akadályozza a technológiai fejlesztést, és 
ezzel egy időben előmozdítsa az egyenlő 
feltételekkel megvalósuló versenyt;

Or. sv

Módosítás 9
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az Unió még nem használja 
ki teljes egészében az átjárhatóság 
előnyeit, különösen a szabványosítás, a 
közbeszerzés és az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti koordináció 
hiányosságai miatt;
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Or. en

Módosítás 10
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. hangsúlyozza a jelentős 
informatikai infrastrukturális 
beruházások támogatásának 
szükségességét, hogy a jövőbeli európai 
prosperitást megteremtő digitális 
szolgáltatások üzemeltethetőek legyenek.

Or. sv

Módosítás 11
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. tudomásul veszi az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv elmúlt két 
évtizedben játszott fontos szerepét a 
közlekedési és turisztikai platformok 
fejlesztésének elősegítésében az európai 
digitális egységes piacon;

Or. en

Módosítás 12
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért a meghatározást 
pontosítani kell;

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért a meghatározást 
pontosítani kell; megjegyzi hogy a proaktív 
intézkedések platformok általi ösztönzése 
nagyobb bizalmat, biztonságot és védelmet 
jelent a felhasználók számára;

Or. en

Módosítás 13
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért a meghatározást 
pontosítani kell;

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért naprakész és 
egyértelmű meghatározásra van szükség;

Or. en

Módosítás 14
Tomasz Frankowski
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért a meghatározást 
pontosítani kell;

1. megjegyzi, hogy az Európai 
Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal 
rendelkezik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásoknak az e-
kereskedelemről szóló irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásával 
kapcsolatban, különösen a közlekedési és a 
rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok 
tekintetében, ezért a meghatározást 
pontosítani kell, összhangban az említett 
ítélkezési gyakorlattal;

Or. en

Módosítás 15
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a közlekedés és 
a turizmus ágazatában az online 
platformokat a felhasználók széles körben 
üdvözölték, és azok a kereslet növekedését 
váltották ki, ami a növelte a szolgáltatások 
teljesítésének hatékonyságát; másfelől 
megjegyzi, hogy a piaci fejlemények jogi, 
gazdasági és szociális kérdéseket vettek 
fel.

Or. en

Módosítás 16
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kiemeli, hogy a Covid19-
világjárvány által kiváltott példátlan 
válság jelentősen megnövelte a digitális 
szolgáltatások iránti igényt, és 
megerősítette, hogy szükség van az EU 
digitális szuverenitásának megerősítésére; 
úgy véli e tekintetben, hogy az új 
szabályozási keretnek kulcsszerepet kell 
játszania ebben az új összefüggésben, és 
megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a 
kicsi és a nagy platformok között, hogy az 
előbbiek digitálisabbá, az utóbbiak pedig 
felelősebbé váljanak.

Or. en

Módosítás 17
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet arra, hogy az online 
platformokra vonatkozó egyértelmű, 
átlátható és naprakész szabályok hiánya a 
közlekedés és a turizmus területén piaci 
széttöredezettséget és bizonytalanságot 
eredményezett, ami károsítja a 
vállalkozásokat, és visszatartó erőt jelent a 
piacra újonnan belépők számára;

Or. en

Módosítás 18
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2.   felkéri a Bizottságot, hogy 
egységesen tegye kötelezővé a platformok 
számára a kínált szolgáltatás 
jogszerűségének és a szolgáltatónak az 
ellenőrzését, továbbá azt, hogy egy jogilag 
kötelező érvényű értesítési-cselekvési 
eljárás révén lépjenek fel a jogellenes 
tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani a felelősségteljes 
magatartást, az átláthatóságot, a 
jogbiztonságot, és ezáltal növelni kell a 
felhasználók bizalmát; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a rövid távú bérleti és 
mobilitási platformok számára, hogy a 
szolgáltatóktól egy előre meghatározott és 
közösen elfogadott dokumentum- és 
tanúsítvány-csomagot kérjenek, amely 
igazolja a kínált szolgáltatás biztonságát,  
a professzionális szolgáltatók 
jogszerűségének ellenőrzése céljából, 
továbbá, hogy egy jogilag kötelező 
érvényű értesítési-cselekvési eljárás révén 
tegyenek lépéseket a jogellenes 
tartalmakkal szemben, a felhasználók és a 
hatóságok számára biztonságosabb 
környezet és jogbiztonság megteremtése és 
fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
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értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben.

értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben; 
felhívja a Bizottságot, hogy írja elő a 
szolgáltatók számára a velük szerződéses 
kereskedelmi kapcsolatban álló üzleti 
partnerek azonosítását és adataik 
ellenőrzését, valamint biztosítsa, hogy az 
általuk szolgáltatott információk pontosak 
és naprakészek legyenek;

Or. en

Módosítás 20
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri ezért a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltató által az átvilágítási protokollok 
bevezetésével biztosított információk 
ellenőrzését, sürgeti a Bizottságot, hogy 
egy jogilag kötelező érvényű értesítési-
cselekvési eljárás révén lépjen fel a 
jogellenes tartalmakkal szemben;

Or. en

Módosítás 21
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, István Ujhelyi, Marianne Vind, Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
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platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben; 
kiemeli, hogy az közzétételt követően, a 
platform tétlensége esetén hatékony, 
visszatartó erejű és arányos 
szankcionálási mechanizmust kell 
bevezetni;

Or. en

Módosítás 22
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét, az alkalmazott 
üzleti modelltől függően; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben, 
miután az illetékes hatóság rendelkezésre 
bocsátotta a jogellenesség tényleges 
ismeretének alátámasztására vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 23
Kosma Złotowski
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá 
azt, hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben.

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségének körét, különös 
tekintettel a platform és a felhasználó 
felelőssége közötti egyértelmű 
különbségtételre; rámutat arra, hogy a 
polgári jogi felelősség kérdése az egyik 
legnagyobb kihívás a mesterséges 
intelligenciában rejlő potenciál önvezető 
mobilitás terén való teljes körű 
kiaknázása esetében;

Or. pl

Módosítás 24
Tomasz Frankowski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy hatékonyan lépjen fel a jogellenes 
tartalmakkal szemben, beleértve egy 
jogilag kötelező érvényű értesítési-
cselekvési eljárás révén való fellépést.

Or. en

Módosítás 25
Maria Grapini

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és 
valódiságának, valamint a szolgáltatónak 
az ellenőrzését, továbbá azt, hogy egy 
jogilag kötelező érvényű értesítési-
cselekvési eljárás révén lépjenek fel a 
jogellenes tartalmakkal szemben;

Or. ro

Módosítás 26
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a 
szolgáltató azonosítását, továbbá azt, hogy 
egy jogilag kötelező érvényű értesítési-
cselekvési eljárás révén lépjenek fel a 
jogellenes tartalmakkal szemben;

Or. sv

Módosítás 27
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a jogellenes tartalmakkal szemben;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok felelősségét; felkéri a 
Bizottságot, hogy egységesen tegye 
kötelezővé a platformok számára a kínált 
szolgáltatás jogszerűségének és a 
szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy egy jogilag kötelező érvényű 
értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek 
fel a szabálytalanságokkal szemben;

Or. pt

Módosítás 28
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet a közlekedési 
és idegenforgalmi platformok tartalmának 
más ágazatokhoz viszonyított rendkívül 
sajátos jellegére, amelynek pontos 
kritériumoknak kell megfelelnie. Ágazat-
specifikus, az EU-val összehangolt 
erőfeszítéseket szorgalmaz minden érintett 
fél bevonásával, hogy megállapodjanak az 
egységes piaci szabályokkal összhangban 
lévő azon kritériumokat illetően, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy egy platformon 
szolgáltatást kínáljanak az együttműködés 
megkönnyítésének és az üzleti lehetőségek 
fokozásának céljával.

Or. en

Módosítás 29
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy írjon 
elő jogi kötelezettséget a digitális 
platformok számára annak ellenőrzésére, 
hogy az általuk kínált szolgáltatások 
jogszerűek-e, és hogy szolgáltatóik 
rendelkeznek-e a nemzeti vagy az európai 
jogszabályok által megkövetelt 
engedélyekkel, tanúsítványokkal és 
igazolásokkal; hangsúlyozza, hogy a 
digitális platformok által kínált 
közlekedési és turisztikai szolgáltatások 
igénybevételének bizonytalansága nagy 
kihívást jelent, és jelentős akadályt képez 
azok továbbfejlesztésében;

Or. pl

Módosítás 30
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza az online piacok 
kiterjesztett felelősségének szükségességét, 
amennyiben ezek a piacterek 
megkönnyítik az áruk vagy szolgáltatások 
fogyasztóknak történő értékesítését az 
európai piacon, és ha nincs az EU-ban 
letelepedett, felelősségre vonható gyártó, 
importőr vagy forgalmazó.

Or. en

Módosítás 31
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felkéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki az EU-ra kiterjedő 
alapelveket a rendkívül széttöredezett 
értesítési és cselekvési folyamatok 
tisztázására, a kínált digitális szolgáltatás 
típusától és az érintett szereplőktől 
függően; úgy véli, hogy a különféle 
szolgáltatások eltérő felelősséggel 
tartoznak, és a káros tartalom 
szabályozásának megközelítésében 
figyelembe kell venni ezt az elvet;

Or. en

Módosítás 32
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki információs kötelezettségeket 
a rövid távú bérleti platformokra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy a 
szolgáltatóikat folyamatosan tájékoztassák 
a vonatkozó hatályos nemzeti, regionális 
és helyi jogszabályokról;

Or. en

Módosítás 33
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
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fordítson különös figyelmet a kkv-k 
helyzetére, és dolgozzon ki jövőbeli 
jogszabályokat úgy, hogy azokkal javítsa e 
vállalkozások feltételeit.

Or. sv

Módosítás 34
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli az együttműködésen 
alapuló gazdasági platformok fontosságát 
a közlekedési és idegenforgalmi 
ágazatban, ahol magánszemélyek és 
szakemberek egyaránt nyújtanak 
szolgáltatásokat; hangsúlyozza az 
aránytalan információ-szolgáltatási 
kötelezettségek és az egyenrangú 
szolgáltatókra nehezedő felesleges 
adminisztratív terhek elkerülésének 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 35
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot egy, a 
műszaki intelligenciát és a nagy 
adatmennyiséget felhasználó technológiák 
fejlesztésére vonatkozó jogi keret 
kialakítására a közlekedési ágazatban; 
hangsúlyozza, hogy a jövőbeli mobilitás az 
egymással valós időben kommunikáló 
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önvezető járműveken és intelligens 
infrastruktúrán fog alapulni;

Or. pl

Módosítás 36
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
jogszabályoknak csökkenteniük kell a 
kkv-k teljes adminisztratív terheit, a 
versenyképességük növelésének egyik 
eszközeként.

Or. sv

Módosítás 37
Markus Ferber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 38
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében.

3. Emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a meglévő uniós intézmények, 
ügynökségek és szervek biztosítsák az 
online platformok piacát érintő szabályok 
hatékony végrehajtását és alkalmazását;    
hangsúlyozza az online platformok 
piacának fontosságát és sajátosságait a 
közlekedés és idegenforgalom területén, 
amelyek ágazati megközelítést és különös 
figyelmet igényelnek ebben a kérdésben;

Or. en

Módosítás 39
Marianne Vind

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében;

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében; 
hangsúlyozza a platformszolgáltatók 
alapjául szolgáló algoritmusok 
szabályozásának és felügyeletének 
fontosságát a munkavállalók hátrányos 
megkülönböztetésének, 
félretájékoztatásának és 
kizsákmányolásának elkerülése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 40
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében;

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata többek között az online 
platformok piacának felügyelete, és az 
adatmegosztás és a jogorvoslat 
megkönnyítése a fogyasztók számára, így 
a közlekedés és az idegenforgalom 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 41
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében;

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 
az idegenforgalom tekintetében, amely 
szorosan együttműködik a tagállamok 
illetékes hatóságaival.

Or. pl

Módosítás 42
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy olyan európai 
hatóság létrehozásának fontosságát, 
amelynek feladata az online platformok 
piacának felügyelete, így a közlekedés és 

3. hangsúlyozza a közösségi szintű 
felügyelet fontosságát az online platformok 
piaca esetében.
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az idegenforgalom tekintetében.

Or. sv

Módosítás 43
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri az EB-t, hogy egyértelműsítse, 
hogyan működik a származási ország elve 
a jogbiztonság garantálására az egész EU-
ban, ideértve a lehetséges eltéréseket is;

Or. en

Módosítás 44
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot.

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot; úgy 
véli, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak a jogbiztonság és az 
egyértelműség biztosítására kell 
irányulnia a rövid távú bérleti és 
mobilitási platformok, valamint a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti 
együttműködést formalizáló irányítási 
keret létrehozásával;

Or. en
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Módosítás 45
Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot.

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot a 
különböző EU-tagállamok számára 
minden területen alkalmazandó, 
egyértelmű és konkrét ajánlások 
formájában;  

Or. pt

Módosítás 46
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot.

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid 
távú bérleti és mobilitási szolgáltatások 
piacán erősítse meg az érdekelt felek és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatot azzal a 
céllal, hogy a bevált gyakorlatok 
megosztása révén javítsák a 
vállalkozásbarát környezetet az EU-ban

Or. en

Módosítás 47
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatok, mint 
stratégiai közjavak fontosságára, és 
hangsúlyozza az adatokhoz való 
hozzáférés relevanciáját a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében; üdvözli 
az Európai Bizottságnak az európai 
adatstratégiáról szóló közleményét1, 
különös tekintettel a közös európai 
adatterek kialakítására olyan stratégiai 
gazdasági ágazatokban, mint például a 
közlekedés és a mobilitás, az adatvédelmi 
szabályok betartásával; felkéri a 
Bizottságot, hogy gondosan dolgozzon ki 
egy közös európai mobilitási adatteret, az 
ütemtervben részletezettek szerint;
1 Európai Bizottság, A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Szociális és 
Gazdasági Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az európai adatstratégiáról, 
2020. február 19., COM (2020) 66 
végleges

Or. en

Módosítás 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében; úgy véli, 
hogy az Uniónak vállalnia kell és vezetnie 
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a közlekedéshez és az idegenforgalomhoz 
igazított hatásvizsgálatot, mind a 
jogalkotás, mind a kutatás, az innováció 
és a fejlesztési politika, valamint a 
projektek vonatkozásában; úgy véli, hogy 
a hatásvizsgálatnak be kell építenie a 
blokkláncot és a megosztott főkönyvi 
technológiákat (DLT) is, mivel ezek 
fontosak a tranzakcióban, a 
kommunikációban és az információ 
megosztásában;

Or. en

Módosítás 49
Julie Lechanteux

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében; 
hangsúlyozza, hogy szükség van arra, 
hogy a hatóságok hozzáférjenek ezekhez 
az adatokhoz, annak érdekében, hogy a 
virtuális irányítást át tudják ültetni az 
online szolgáltatások műszaki, gazdasági 
és társadalmi valóságába a fogyasztók 
védelme és a társadalombiztosítási csalás 
és a tisztességtelen verseny elleni 
küzdelem érdekében a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban;

Or. fr

Módosítás 50
Henna Virkkunen
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés, az adatok hordozhatósága 
és az átlátható adatkezelés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében, 
valamint olyan új innovatív szolgáltatások 
létrehozásában, amelyek hozzájárulnak 
Európa versenyképességéhez; kiemeli az 
adatokhoz való fokozott hozzáférés 
szükségességét a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő kkv-k 
számára.

Or. en

Módosítás 51
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében; üdvözli 
a Bizottság mobilitási adattérrel 
kapcsolatos javaslatát és a közjóra 
vonatkozó adatstratégiáját;

Or. en

Módosítás 52
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Maria Grapini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából, 
összhangban az általános adatvédelmi 
rendelettel;  kiemeli, hogy az adatok 
létfontosságú szerepet játszanak a helyi 
önkormányzatok számára a közlekedési és 
idegenforgalmi politikák végrehajtásában 
és fejlesztésében;

Or. ro

Módosítás 53
Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében;

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz 
való hozzáférés fontosságára a 
platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet 
játszanak a helyi önkormányzatok számára 
a közlekedési és idegenforgalmi politikák 
végrehajtásában és fejlesztésében, 
hangsúlyozza, hogy az adatok 
felhasználása során tiszteletben kell 
tartani a magánélet védelmét;

Or. en

Módosítás 54
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
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5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottságnak a rövid távú 
bérleti ágazat egyes platformaival az 
adatmegosztásról szóló, 2020 
márciusában megkötött megállapodását1a; 
úgy véli, hogy ez a megállapodás lehetővé 
teszi a helyi hatóságok számára, hogy 
jobban megértsék a közösségi gazdaság 
fejlődését, valamint a megbízható és 
folyamatos adatmegosztást, ezáltal 
támogatva a tényeken alapuló politikai 
döntéshozást; felhívja a Bizottságot, hogy 
tegyen további lépéseket egy átfogóbb 
adatmegosztási keret kezdeményezése 
révén a rövid távú bérleti online 
platformok esetében, az összes érdekelt 
féllel folytatott konzultációt követően, és 
kötelezzék a rendszerszintű platformokat 
az adatok ennek megfelelő megosztására1b 
az Eurostattal és annak az országnak a 
nemzeti statisztikai hivatalával, ahol a 
szolgáltatók működnek;
_________________
1a „A Bizottság megállapodást köt az 
együttműködő gazdasági platformokkal a 
turisztikai szálláshelyekkel kapcsolatos 
kulcsfontosságú adatok közzétételéről”; 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_20_194.
1B teljes összhangban az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (2019. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról.

Or. en

Módosítás 55
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
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5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az adatcsere, a 
digitalizáció és a big data 
előmozdításának szükségességét a 
szállítási és logisztikai ágazatban használt 
platformokon a hatékonyságnövelés 
előmozdítására az áru- és utasforgalom-
áramok irányítása és szervezése terén, 
valamint az infrastruktúrák és az 
erőforrások hatékonyabb használata 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy hozza 
létre e platformok összehangolt uniós 
szintű rendszerét az ellátási lánc 
láthatóságának növelése, a személy- és 
áruforgalom-áramok valós idejű 
szervezése, valamint a TEN-T egészével – 
különösen a határokon átnyúló 
szakaszokkal – kapcsolatos adminisztratív 
terhek egyszerűsítése és csökkentése 
érdekében;

Or. es

Módosítás 56
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet az adatok 
fontosságára a közlekedési ipar esetében, 
a mesterséges intelligencia, 5G, valamint 
az összekapcsolt és automatizált mobilitás 
technikai fejlesztésének támogatására; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell 
könnyítenie a vállalkozások 
adatinnovációját és -kereskedelmét, a 
magánélet és az adatok védelmére 
vonatkozó uniós joggal teljes 
összhangban; úgy ítéli meg, hogy 
biztosítani kell az adatok szabad 
áramlását a járművek és szolgáltatások, a 
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tagállamok, valamint az EU és a 
harmadik országok között; ebből a célból 
kerülni kell az adatok lokalizációjára 
vonatkozó követelményeket, az adatokra 
az EU szabadkereskedelmi 
megállapodásainak kell vonatkoznia, és 
fel kell gyorsítani a megfelelőséggel 
kapcsolatos döntések meghozatalát a 
különféle országokkal.

Or. sv

Módosítás 57
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki olyan adatmegosztási 
politikát, amely minden érdekelt számára 
biztonságos és megőrzi a versenyt a 
közlekedési piacon. Kiemeli a Digitális 
Közlekedési és Logisztikai Fórum 
„Szövetségi platformok” című munkáját, 
amelynek középpontjában a köz- és 
magánszektor igényeinek azonosítása áll. 
Hangsúlyozza az adatmegosztás alapvető 
szerepét az európai kkv-k fejlődésének és 
innovációs ösztönzésének támogatásában, 
valamint az Unió közúti biztonsági és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel 
összhangban álló intelligens közlekedési 
rendszer (ITS) hálózatának kiépítésében;

Or. en

Módosítás 58
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)



PE650.671v01-00 32/52 AM\1204449HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az adatalapú 
gazdaság fejlesztése nem történhet a 
felhasználókra vonatkozó személyes 
adatok védelmének rovására; 
megállapítja, hogy a közlekedés területén 
működő platformok által előállított 
úgynevezett nyers adatok, azaz 
feldolgozatlan és nem személyes adatok 
fontos társadalmi célokat szolgálhatnak; 
felhívja a Bizottságot egy jogi keret és 
ösztönző rendszer kialakítására annak 
érdekében, hogy a nyers adatokat 
harmadik felek számára elérhetővé tegyék 
kutatás, valamint a platformok közötti 
együttműködés céljából az 
interoperabilitás területén;

Or. pl

Módosítás 59
Karima Delli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy a járműadatokhoz való 
versenyképes hozzáférést karbantartás és 
javítás során, valamint a mobilitást indító 
vállalkozások számára továbbfejleszti a 
közelgő jogszabályban, miközben 
biztosítja a legmagasabb szintű 
adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 60
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet a Mobilitás 
mint Szolgáltatás (MaaS) platformokban 
rejlő lehetőségekre az EU mobilitásának 
digitalizálására, automatizálására és 
szénmentesítésére. Felhívja a Bizottságot, 
hogy értékelje a kiegyensúlyozott MaaS 
rendszerek kiépítését, és tegye lehetővé a 
helyi önkormányzatok bizonyos mértékű 
ellenőrzését az ilyen rendszerek felett a 
monopóliumok megelőzése és a vonatkozó 
törvények és politikák végrehajtásának 
garantálása érdekében.
.

Or. en

Módosítás 61
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen pontosan meghatározott 
kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan.

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre1a kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
kiemeli, hogy a Bizottságnak sürgősen 
pontosan meghatározott kritériumokat kell 
megállapítania a platformok „méretére” 
vonatkozóan. elítéli az idegenforgalmi 
platform piacát érintő preferencia és az 
önpreferencia aggasztó problémáját az 
online keresőmotorok esetében, amely a 
vásárlás torzulását okozhatja, és 
monopóliumokhoz vezethet az ágazatban.
_________________
1A Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1150 rendelete (2019. június 
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20.) az online közvetítő szolgáltatások 
üzleti felhasználói tekintetében 
alkalmazandó tisztességes és átlátható 
feltételek előmozdításáról (HL L 186., 
2019. július 11., 57. o.).

Or. en

Módosítás 62
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen pontosan meghatározott 
kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan.

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében, a 
szereplők sokféleségének megőrzése, a 
kielégítő verseny biztosítása és a 
monopóliumok kialakulásának 
megakadályozása céljából. 

Or. sv

Módosítás 63
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen pontosan meghatározott 
kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan.

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen egyértelmű kritériumokat kell 
megállapítania és meg kell határoznia a 
„rendszerszintű platformok” fogalmát;
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Or. en

Módosítás 64
Sara Cerdas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen pontosan meghatározott 
kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan;

6. hangsúlyozza, hogy a P2B 
rendeletre kell építeni a piaci óriások 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatbeli 
dominanciájának korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
sürgősen egyértelmű és objektív 
kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan;

Or. pt

Módosítás 65
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
foglalkoznia kell a belső piac jelenlegi 
szabályozási töredezettségével; 
hangsúlyozza, hogy a platform 
beruházásai során biztosítani kell, hogy 
ne fordulhasson elő potyautas-jelenség; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen felül kell 
vizsgálni a jelenlegi keretfeltételeket, 
különösen a versenyjog területén az 
oligopolisztikus piaci helyzetek elkerülése 
érdekében, valamint annak biztosítására, 
hogy az árképzési felület a platformok és a 
fogyasztók között, valamint a 
vállalkozások és a platformok között 
tisztességes legyen. Támogatja az 
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ökoszisztémákat, amelyek erősítik az 
egyenlő versenyfeltételeket az 
innovátorok, a vállalkozások és az új piaci 
belépők, különösen a kkv-k és az induló 
vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 66
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a közlekedés 
és az idegenforgalom területén a digitális 
szolgáltatások piacán meglévő korlátozott 
verseny jelentős akadályt képez a kis- és 
középvállalkozások számára; azt ajánlja, 
hogy a Bizottság által tervezett 
jogszabályok vegyék figyelembe az 
egységes piacon működő szereplők közötti 
potenciális különbségeket a rájuk 
nehezedő adminisztratív vagy pénzügyi 
terhek szempontjából;

Or. pl

Módosítás 67
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy a digitális gazdaság, 
különösen a platformok, jelentős hatást 
gyakorolnak a régóta fennálló, 
szabályozott üzleti modellekre számos 
stratégiai ágazatban, például a szállítás és 
a vendéglátás területén; hangsúlyozza, 
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hogy szükséges az egyenlő 
versenyfeltételek előmozdítása az online 
platformok és a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő 
hagyományos vállalkozások 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 68
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

törölve

Or. sv

Módosítás 69
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Johan Danielsson, Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a rendes/szokásos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására, hogy teljes mértékben 
kihasználják a munkahelyteremtést és a 
platformmunka innovációs lehetőségeit a 
közlekedési ágazatban; e tekintetben 
üdvözli az átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről szóló irányelvet2a és a 
munkavállalók és az önálló vállalkozók 
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szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló tanácsi ajánlást2b; felhívja a 
Bizottságot, hogy szorosan kövesse 
nyomon a közösségi vívmányok 
végrehajtását ezen a területen.
_________________
2a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1152 irányelve 2019. június 
20.) az Európai Unióban alkalmazandó 
átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről (HL L 186., 2019. 
július 11., 105-121. o.).
2b A Tanács ajánlása (2019. november 8.) 
a munkavállalók és az önálló vállalkozók 
szociális védelemhez való hozzáféréséről 
2019/C 387/01 (HL C 387, 2019. 
november 15, 1–8. o.).

Or. en

Módosítás 70
Vera Tax

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy átfogó keretirányelvet, 
amely garantálja a platform-
munkavállalók tisztességes 
munkakörülményeit, ideértve az egyesülési 
szabadság és a kollektív tárgyalások 
gyakorlásának jogát, a sztrájkhoz való 
jogot, a véleménynyilvánítást az 
alkalmazások és a minősítési 
mechanizmusok működésében, az 
egészségvédelmi és biztonsági előírások 
betartását, valamint a munkaidő felső 
határára vonatkozó szabályok betartását, 
továbbá a kötelező képzés és oktatás 
biztosítását, valamint a szükséges 
védőeszközök biztosítását a platform 
költségén;
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Or. en

Módosítás 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet, azzal a céllal, 
hogy egységes szabálykönyvvé váljon a 
platform-munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek és a 
szabványok összehangolására; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek a 
szabványoknak elő kell segíteniük a 
gazdaságok korszerűsítését és 
megújulását, átképzési programokat 
kínálva a lemaradt munkavállalók 
számára és lehetőséget biztosítva a 
polgároknak;

Or. en

Módosítás 72
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. hangsúlyozza, hogy a digitális 
platformok működése a közlekedés és az 
idegenforgalom területén pozitív szerepet 
játszott az új munkahelyek teremtésében, 
különösen a fiatalok és a képzetlen 
munkavállalók számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó 
keretet a platform-munkavállalók és a 
hagyományos munkavállalók 
munkafeltételeinek összehangolására;
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Or. pl

Módosítás 73
Johan Danielsson

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására, teljes mértékben 
tiszteletben tartva a szociális partnerek 
autonómiáját és a nemzeti munkaerő-
piaci modelleket;

Or. en

Módosítás 74
Leila Chaibi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki átfogó keretet a platform-
munkavállalók és a hagyományos 
munkavállalók munkafeltételeinek 
összehangolására;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy kötelező érvényű, átfogó 
keretet a platform-munkavállalók és a 
hagyományos munkavállalók 
munkafeltételeinek összehangolására;

Or. en

Módosítás 75
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)



AM\1204449HU.docx 41/52 PE650.671v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli, hogy a digitális gazdaság 
korszakát nem lenne szabad, hogy 
munkahelyi bizonytalanság és az önálló 
vállalkozók és a hagyományos 
foglalkoztatottak közötti egyenlőtlenségek 
jellemezzék; ösztönzi a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy értékeljék a 
nemzeti foglalkoztatási szabályok és az 
EU munkajogi rendelkezéseinek 
megfelelőségét, különös tekintettel az 
önálló vállalkozók és szabadúszó 
munkavállalók igényeire a digitális 
világban, valamint az innovatív üzleti 
modellekre a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban.

Or. en

Módosítás 76
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Johan Danielsson, Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. tudomásul veszi a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet felhívását egy olyan 
nemzetközi irányítási rendszer 
létrehozására, amely megköveteli a 
platformtulajdonosoktól, hogy tartsanak 
tiszteletben bizonyos minimumjogokat és 
védelmeket, és szabályozzák az adatok 
felhasználását és az algoritmikus 
elszámoltathatóságot a munka világában. 
Emlékeztet valamennyi munkavállalónak 
az EU Alapjogi Chartájában rögzített 
azon alapvető jogára, hogy kollektív 
lépéseket tegyen érdekeik védelmére.

Or. en
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Módosítás 77
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket 
érintő algoritmusok tekintetében.

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformok terén, 
különösen a szolgáltatást, az árképzést és a 
hirdetéseket érintő algoritmusok 
tekintetében. Szorgalmazza a meglévő 
közösségi vívmányok végrehajtását, 
valamint további és egyértelműbb 
szabályok bevezetését a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon a fogyasztók 
számára kötelező tájékoztatást illetően az 
árak és ajánlatok személyre szabásának 
indokairól, különösen, ha automatikus 
döntéshozatali szoftverrel készítik, 
valamint a szolgáltatások rangsorolása 
mögött meghúzódó okokról, hogy ne 
tévesszék meg a fogyasztókat, vagy 
hallgassanak el előlük információt.

Or. en

Módosítás 78
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket 
érintő algoritmusok tekintetében;

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket 
érintő algoritmusok tekintetében, 
ugyanakkor megállapítja, hogy az 
átláthatóság mértékének arányosnak kell 
lennie a létfontosságú kereskedelmi titkok 
védelmének jogával.
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Or. sv

Módosítás 79
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Izaskun Bilbao 
Barandica

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket 
érintő algoritmusok tekintetében;

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést, a hirdetéseket és 
a digitális bizalomépítő mechanizmusokat, 
mint például értékeléseket és 
véleményeket érintő algoritmusok 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 80
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a 
hirdetéseket érintő algoritmusok 
tekintetében.

8. hangsúlyozza, hogy garantálni kell 
a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok belső szabályainak 
átláthatóságát, valamint azok megfelelését 
az európai fogyasztóvédelmi jogok 
előírásainak;

Or. pl

Módosítás 81
Maria Grapini

Véleménytervezet
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8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket 
érintő algoritmusok tekintetében;

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatás minőségét, az árképzést és a 
hirdetéseket érintő algoritmusok 
tekintetében;

Or. ro

Módosítás 82
Vera Tax

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra 
van szükség a közlekedési és 
idegenforgalmi platformokon, különösen a 
szolgáltatást, az árképzést és a 
hirdetéseket érintő algoritmusok 
tekintetében;

8. hangsúlyozza, hogy a 
rendelkezésre állás, a szolgáltatás, az 
árképzés és a reklám átláthatóságára van 
szükség a közlekedési és idegenforgalmi 
platformokon, különösen az algoritmusok 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy a fogyasztókat 
megfelelően tájékoztatni kell, és 
ténylegesen garantálni kell jogaikat, 
amikor a közlekedési és idegenforgalmi 
platformok által alkalmazott automatizált 
döntéshozatali rendszerekkel és más 
innovatív digitális szolgáltatásokkal vagy 
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alkalmazásokkal kerülnek kapcsolatba; 
úgy véli, hogy a fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy az automatizált 
döntésekből eredő esetleges hibák 
ellenőrzését és javítását kérjék, valamint 
hogy jogorvoslatért folyamodjanak az 
automatizált döntéshozatali rendszerek 
használatával kapcsolatban felmerülő 
károk esetén;

Or. en

Módosítás 84
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólít a teljes átláthatóság 
biztosítására a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő 
digitális platformok működése terén, 
különös tekintettel a harmadik 
országokban regisztrált rendszerekre, a 
szolgáltatások elérhetőségét, a kínált 
árakat vagy a hirdetési célú felhasználói 
profilalkotást befolyásoló algoritmusok 
tekintetében;

Or. pl

Módosítás 85
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 

9. hangsúlyozza azt a szerepet, 
amelyet a digitalizálás játszhat a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatok 
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megállapodással összhangban is elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

fenntarthatóságának növelésében, 
különösen az erőforrások hatékonyabb 
felhasználásának, a nem megfelelően 
kihasznált terek, valamint az olyan 
térségek támogatása révén, amelyek 
hagyományosan nem élvezik a turizmus 
előnyeit; kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 
megállapodással összhangban is elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot; 
emlékeztet arra, hogy a jól tájékozott 
felhasználók a fenntartható közlekedés és 
idegenforgalom fő mozgatórugói; felhívja 
az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
iránymutatásokat a közlekedés és 
idegenforgalom online platformjai 
számára, eszközöket és információkat 
biztosítva arra vonatkozóan, hogyan lehet 
ügyfeleiknek és felhasználóiknak 
hatékonyabban tájékoztatást adni 
szolgáltatásaik környezeti hatásairól;

Or. en

Módosítás 86
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 
megállapodással összhangban is elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak szolgáltatásaikon keresztül, 
az európai zöld megállapodással 
összhangban is elő kell mozdítaniuk a 
fenntarthatóságot a szokásos felületükbe 
beépített környezetbarát alternatívák 
révén.

Or. en
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Módosítás 87
Leila Chaibi

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 
megállapodással összhangban is elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak a kínált szolgáltatások és a 
platform működése szempontjából, az 
európai zöld megállapodással összhangban 
is elő kell mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

Or. en

Módosítás 88
Sara Cerdas

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 
megállapodással összhangban is elő kell 
mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel összhangban 
is elő kell mozdítaniuk a fenntarthatóságot.

Or. pt

Módosítás 89
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza az innovatív digitális 
platformok szerepét az európai 
közlekedési és idegenforgalmi gazdaság 



PE650.671v01-00 48/52 AM\1204449HU.docx

HU

újraindításában és az ágazat 
fenntarthatóságának előmozdításában a 
felhasználói szokások megváltoztatása 
révén; emlékeztet a hozzáférhetőség, az 
interoperabilitás, valamint a naprakész és 
valós idejű utazási és forgalmi adatok 
megosztásának fontosságára, az online 
kereslet és kínálat növekedésének 
elősegítése érdekében valamennyi 
közlekedési mód esetében, beleértve a 
városi közlekedést is, összhangban az 
intelligens közlekedési rendszerekre (ITS) 
vonatkozó irányelvvel2a; felkéri az 
Európai Bizottságot, hogy szüntesse meg 
a városi, regionális és távolsági szállítási 
szolgáltatások online multimodális 
piacának kialakulását gátló szükségtelen 
akadályokat.
_________________
2a Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 90
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az adatok és 
információk tagállamok és Európai 
Bizottság közötti, illetve uniós szintű 
koordinálása és cseréje a logisztikai és a 
szállítás terén kulcsfontosságú volt a zöld 
sávok Covid19-válság során történő 
létrehozásához; emlékeztet rá, hogy ezen 
együttműködés támogatása 
elengedhetetlen az uniós ellátási láncok 
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zökkenőmentes működésének 
biztosításához, az áruknak a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-
T) valamennyi releváns belső 
határátkelőhelyén át történő folyamatos 
mozgásához, valamint a szállítási 
ágazatban dolgozó munkavállalók 
védelméhez és biztonságához;

Or. es

Módosítás 91
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a digitális eszközök 
kedvező hatását a fenntartható városi 
mobilitás előmozdításában; rámutat arra, 
hogy a modern technológiai megoldások 
kulcsszerepet játszhatnak annak 
elérésében, hogy a halálos kimenetelű és 
súlyos sérülésekkel járó közúti balesetek 
száma 2050-ig nullára csökkenjen; 
felhívja a Bizottságot, hogy ezt a célt 
vegye figyelembe a javasolt jogszabály 
esetében;

Or. pl

Módosítás 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. sürgeti a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy mozdítsák elő az 
eszközök, alkalmazások, adattárak, 
szolgáltatások és hálózatok közötti 
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interoperabilitást, amely szükséges az 
információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) alkalmazásában rejlő 
előnyök teljes kihasználásához, amelyeket 
szintén használnak a közlekedés és az 
idegenforgalom területén;

Or. en

Módosítás 93
Maria Grapini

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy szükséges a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő kkv-k számára a kialakulóban 
lévő digitális platformokhoz való 
hozzáférés elősegítése, mivel többségük 
nem rendelkezik megfelelő tőkével és 
továbbra is korlátozottan fér hozzá 
finanszírozási forrásokhoz. 

Or. ro

Módosítás 94
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy a különböző 
tagállamokban nemzeti kapcsolattartási 
pontok hálózatát alakítsa ki, és hogy uniós 
szintű platformot hozzon létre a zöld 
sávok forgalomáramaira vonatkozó 
információk cseréje és biztosítása 
érdekében, tájékoztatást nyújtson a 
koronavírussal kapcsolatos, tagállamok 
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által hozott nemzeti szállítási 
válaszintézkedésekről, valamint egyéb 
releváns információkat cseréljen; 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ezen az 
uniós platform révén folytatott 
együttműködést az uniós ellátási lánc 
biztosítása és mozgásának fenntartása 
érdekében, különösen, ha az áru-, utas- és 
magánforgalmi szolgáltatások mértéke 
növekedni kezd;

Or. es

Módosítás 95
Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. hangsúlyozza egy összehangolt 
uniós szintű „exitstratégia” 
kidolgozásának fontosságát az uniós 
ellátási lánc teljes konnektivitásának 
helyreállítása, a Covid19-válság 
kezdetekor bevezetett, a járvány 
megfékezésére irányuló intézkedések 
összehangolt feloldása és a forgalom 
folyamatossága érdekében, különösen a 
határokon átnyúló szakaszokon; kéri a 
Bizottságot, hogy az uniós szinten 
létrehozott koordinációs platform 
dolgozzon ezen az „exitstratégián” és 
alakítson ki világos és összehangolt 
egészségügyi iránymutatásokat 
valamennyi szállítási mód 
vonatkozásában, előmozdítva az adatok, 
információk és bevált gyakorlatok 
különböző tagállamok közötti cseréjét; 
emlékeztet rá, hogy a közös uniós szintű 
álláspont hiánya veszélyeztetheti a 
konnektivitás helyreállítását, különösen a 
határokon átnyúló szakaszokon;

Or. es



PE650.671v01-00 52/52 AM\1204449HU.docx

HU

Módosítás 96
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. rámutat a Covid19-válságnak az 
Unió turisztikai ágazatára gyakorolt 
súlyos hatására; kéri a Bizottságot, hogy 
hozzon létre egy uniós szintű platformot a 
turizmus értékláncának különböző 
szereplői – beleértve a munkavállalókat és 
a kkv-kat, a helyi, regionális és nemzeti 
önkormányzatokat, valamint – közötti, 
valamint más, európai és nemzetközi 
szervezetekkel és érdekelt felekkel 
folytatandó adat- és információcsere 
érdekében, amelynek célja a turisztikai 
ágazattal kapcsolatos bevált válságkezelési 
és -megelőzési gyakorlatok uniós szintű 
meghatározása, valamint a fenntartható, 
intelligens és innovatív turizmus 
előmozdítása;

Or. es


