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Poprawka 1
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne określone w dyrektywie o 
handlu elektronicznym pochodzą sprzed 
ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają 
rzeczywistości technicznej, ekonomicznej i 
społecznej dzisiejszych usług online w 
sektorze transportu i turystyki;

A. mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne określone w dyrektywie o 
handlu elektronicznym pochodzą sprzed 
ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają 
rzeczywistości technicznej, ekonomicznej i 
społecznej dzisiejszych usług online w 
sektorze transportu i turystyki oraz nie 
uwzględniają wzajemnych oddziaływań z 
przepisami krajowymi i lokalnymi, które 
zazwyczaj nie są zharmonizowane na 
szczeblu unijnym;

Or. en

Poprawka 2
Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne określone w dyrektywie o 
handlu elektronicznym pochodzą sprzed 
ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają 
rzeczywistości technicznej, ekonomicznej i 
społecznej dzisiejszych usług online w 
sektorze transportu i turystyki;

A. mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne określone w dyrektywie o 
handlu elektronicznym pochodzą sprzed 
ery cyfrowej i przez to nie odzwierciedlają 
rzeczywistości technicznej, ekonomicznej, 
związanej z pracą i społecznej dzisiejszych 
usług online w sektorze transportu i 
turystyki;

Or. en

Poprawka 3
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 
ekosystemie internetowych platform 
transportowych i turystycznych na rynku 
dominuje wąska grupa przedsiębiorstw 
działających jako strażnicy dostępu, którzy 
stawiają wysokie bariery wejścia, 
ograniczając konkurencję, a tym samym 
możliwości dla konsumentów;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że internetowe 
platformy cyfrowe w sektorze transportu 
wymagają dużych nakładów pracy i 
zazwyczaj opierają się na 
niestandardowych formach zatrudnienia, 
w których warunki zatrudnienia, 
reprezentacji i ochrony socjalnej 
pozostają niejasne i niekorzystne; mając 
na uwadze, że rozwiązania polityczne 
służące rozwiązaniu tego problemu były 
dotychczas niezadowalające, zarówno na 
szczeblu UE, jak i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
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Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że cyfryzacja 
gospodarki doprowadziła do powstania 
nowych usług i produktów, również w 
sektorach związanych z transportem, oraz 
nowych form pracy, które na ogół nie są 
objęte tymi samymi prawami 
pracowniczymi, co sektory poza 
internetem, lub nawet opierają się na 
umowach o pracę, które są niepewne 
zarówno pod względem czasu pracy, jak i 
wynagrodzenia; mając na uwadze, że 
pandemia COVID-19 zwiększyła 
narażenie tych pracowników na chorobę, 
pogłębiając nierówności;

Or. en

Poprawka 6
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze pozytywny wpływ 
funkcjonowania platform cyfrowych na 
dostępność usług transportowych i 
turystycznych, a także istotny wkład tych 
podmiotów w rozwój technologii 
inteligentnych systemów transportowych, 
szczególnie w obszarze pojazdów 
autonomicznych;

Or. pl

Poprawka 7
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. podkreślając wiele pozytywnych 
skutków, jakie przyniosła zwiększona 
cyfryzacja sektorów transportu i turystyki, 
w postaci większej swobody wyboru, 
lepszego wykorzystania zasobów i 
łatwiejszej wymiany między ludźmi i 
przedsiębiorstwami;

Or. sv

Poprawka 8
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. zwracając uwagę na ogromne 
możliwości dalszego przyspieszania 
cyfryzacji sektora transportu i mając na 
uwadze związaną z tym konieczność 
takiego opracowywania przyszłych 
regulacji, aby ułatwiały rozwój 
technologiczny zamiast go hamować, a 
jednocześnie wspierały konkurencję na 
równych warunkach;

Or. sv

Poprawka 9
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Unia jeszcze 
nie w pełni czerpie korzyści z 
interoperacyjności, szczególnie z powodu 
niedociągnięć w ustanawianiu norm, 
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zamówieniach publicznych i koordynacji 
między właściwymi organami krajowymi;

Or. en

Poprawka 10
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. podkreślając potrzebę poczynienia 
znacznych inwestycji w infrastrukturę 
informatyczną, aby umożliwić świadczenie 
usług cyfrowych, które przyczynią się do 
przyszłego dobrobytu Europy;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zwraca uwagę na ważną rolę, jaką 
dyrektywa o handlu elektronicznym 
odegrała w ostatnich dwóch dekadach we 
wspieraniu rozwoju platform 
transportowych i turystycznych na 
europejskim jednolitym rynku cyfrowym;

Or. en

Poprawka 12
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on doprecyzowania;

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on doprecyzowania; zauważa, że 
zachęcanie platform do podejmowania 
aktywnych działań zapewni większe 
zaufanie, bezpieczeństwo i ochronę 
użytkowników;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on doprecyzowania;

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on aktualizacji i doprecyzowania;

Or. en

Poprawka 14
Tomasz Frankowski
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on doprecyzowania;

1. zauważa, że istnieje bogate 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie zakresu 
definicji usług społeczeństwa 
informacyjnego przewidzianego w 
dyrektywie o handlu elektronicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do platform 
internetowych w sektorze transportu i 
krótkoterminowych wynajmów, i dlatego 
wymaga on doprecyzowania zgodnie ze 
wspomnianym orzecznictwem;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że platformy 
internetowe w sektorze transportu i 
turystyki zostały powszechnie przyjęte z 
zadowoleniem przez użytkowników i 
spowodowały wzrost popytu, co 
doprowadziło do poprawy efektywności 
świadczenia tych usług; z drugiej strony 
zauważa, że rozwój sytuacji na rynku 
skutkował powstaniem wątpliwości 
prawnych, gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 16
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini, Patrizia Toia
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że bezprecedensowy 
kryzys wywołany przez pandemię COVID-
19 znacznie zwiększył zapotrzebowanie na 
usługi cyfrowe i potrzebę wzmocnienia 
cyfrowej suwerenności UE; uważa w 
związku z tym, że nowe ramy regulacyjne 
powinny odgrywać kluczową rolę w tym 
nowym kontekście i zapewnić właściwą 
równowagę między małymi i dużymi 
platformami, tak aby te pierwsze stały się 
bardziej cyfrowe, a te drugie bardziej 
odpowiedzialne;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina, że brak zrozumiałych, 
przejrzystych i aktualnych przepisów 
dotyczących internetowych platform 
transportowych i turystycznych 
doprowadził do rozdrobnienia rynku i 
niepewności, co szkodzi 
przedsiębiorstwom i stanowi czynnik 
zniechęcający dla nowych przedsiębiorstw 
wchodzących na rynek;

Or. en

Poprawka 18
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; podkreśla 
potrzebę promowania odpowiedzialnego 
zachowania, przejrzystości, pewności 
prawa, a tym samym zwiększenia zaufania 
użytkowników; wzywa Komisję do 
ustanowienia dla platform wynajmu 
krótkoterminowego i mobilności 
jednolitego obowiązku zwracania się do 
dostawców usług o przedstawienie 
wcześniej określonego i wspólnie 
uzgodnionego zestawu dokumentów i 
certyfikatów potwierdzających 
bezpieczeństwo oferowanych usług, 
weryfikowania legalności profesjonalnych 
usługodawców oraz podejmowania działań 
przeciwko nielegalnym treściom zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści, tak by stworzyć i utrzymać 
bezpieczniejsze środowisko i pewność 
prawa dla użytkowników i organów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 19
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 



PE650.671v01-00 12/52 AM\1204449PL.docx

PL

w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści; zwraca się do Komisji o 
nałożenie na usługodawców wymogu 
weryfikowania informacji i tożsamości 
partnerów handlowych, z którymi 
utrzymują oni umowne stosunki 
handlowe, oraz zapewnienia, aby 
dostarczane przez nich informacje były 
dokładne i aktualne;

Or. en

Poprawka 20
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; w związku 
z tym wzywa Komisję do ustanowienia 
jednolitego obowiązku weryfikowania 
przez platformy legalności oferowanych 
usług i informacji przedstawianych przez 
usługodawców poprzez wprowadzenie 
protokołów należytej staranności; apeluje 
do Komisji o podejmowanie działań w 
przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści; podkreśla, że należy 
wprowadzić mechanizm skutecznych, 
odstraszających i proporcjonalnych 
sankcji stosowanych w przypadku 
niepodjęcia przez platformę działań po 
otrzymaniu powiadomienia;

Or. en

Poprawka 22
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych, w 
zależności od modelu biznesowego 
stosowanego w poszczególnych 
przypadkach; wzywa Komisję do 
ustanowienia jednolitego obowiązku 
weryfikowania przez platformy legalności 
oferowanych usług i usługodawców oraz 
podejmowania działań w przypadku 
nielegalnych treści po przedstawieniu 
przez właściwy organ informacji 
stanowiącej faktyczną wiedzę na temat ich 
nielegalności, zgodnie z wiążącą 
procedurą zgłaszania i usuwania takich 
treści;

Or. en
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Poprawka 23
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania 
działań w przypadku nielegalnych treści 
zgodnie z wiążącą procedurą zgłaszania i 
usuwania takich treści;

2. wzywa Komisję do sprecyzowania 
zakresu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych, zwłaszcza 
poprzez wytyczenie wyraźnej granicy 
między odpowiedzialnością platformy i 
użytkownika; zwraca uwagę, że kwestia 
odpowiedzialności cywilnej stanowi jedno 
z największych wyzwań dla pełnego 
wykorzystania potencjału sztucznej 
inteligencji w obszarze autonomicznej 
mobilności;

Or. pl

Poprawka 24
Tomasz Frankowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania 
skutecznych działań w przypadku 
nielegalnych treści, w tym zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

Or. en

Poprawka 25
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Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności i wiarygodności oferowanych 
usług i usługodawców oraz podejmowania 
działań w przypadku nielegalnych treści 
zgodnie z wiążącą procedurą zgłaszania i 
usuwania takich treści;

Or. ro

Poprawka 26
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku identyfikowania 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

Or. sv

Poprawka 27
Sara Cerdas

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nielegalnych treści zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
systemu odpowiedzialności platform 
transportowych i turystycznych; wzywa 
Komisję do ustanowienia jednolitego 
obowiązku weryfikowania przez platformy 
legalności oferowanych usług i 
usługodawców oraz podejmowania działań 
w przypadku nieprawidłowości zgodnie z 
wiążącą procedurą zgłaszania i usuwania 
takich treści;

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na bardzo 
specyficzny charakter treści na 
platformach transportowych i 
turystycznych w porównaniu z innymi 
sektorami, które to treści muszą być 
zgodne z precyzyjnymi kryteriami; wzywa 
do podjęcia dostosowanych do sektora i 
skoordynowanych na szczeblu unijnym 
wysiłków angażujących wszystkie 
zainteresowane strony w celu ustalenia 
zestawów kryteriów zgodnych z zasadami 
jednolitego rynku niezbędnych do 
oferowania usług na platformie, mających 
ułatwić współpracę i zwiększyć możliwości 
biznesowe;

Or. en

Poprawka 29
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Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do ustanowienia 
prawnego obowiązku weryfikowania przez 
platformy cyfrowe czy oferowane za ich 
pośrednictwem usługi są legalne, a 
świadczący je usługodawcy posiadają 
wszelkie wymagane prawem krajowym lub 
europejskim pozwolenia, licencje i 
certyfikaty; podkreśla, że kwestia braku 
poczucia bezpieczeństwa korzystania z 
usług transportowych i turystycznych 
oferowanych przez platformy cyfrowe 
stanowi duże wyzwanie i istotną barierę 
dla ich dalszego rozwoju;

Or. pl

Poprawka 30
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę rozszerzenia 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych w sytuacjach, gdy 
umożliwiają one sprzedaż towarów lub 
usług konsumentom na rynku 
europejskim i brak jest producenta, 
importera lub dystrybutora posiadającego 
siedzibę w UE, który mógłby zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 31
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o 
ustanowienie ogólnounijnych zasad w 
celu wyjaśnienia bardzo rozdrobnionych 
procesów powiadamiania i działania, w 
zależności od rodzaju oferowanych usług 
cyfrowych i zaangażowanych podmiotów; 
uważa, że różne usługi wiążą się z różnymi 
obowiązkami, a podejście do regulowania 
szkodliwych treści powinno uwzględniać 
tę zasadę;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do ustanowienia 
obowiązków informacyjnych dotyczących 
platform wynajmu krótkoterminowego, 
aby na bieżąco informowały swoich 
usługodawców o wszelkich stosownych 
obowiązujących przepisach krajowych, 
regionalnych i lokalnych;

Or. en

Poprawka 33
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do poświęcenia 
szczególnej uwagi sytuacji MŚP oraz do 
opracowania przyszłych przepisów w taki 
sposób, aby poprawić warunki dla tych 
przedsiębiorstw;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie platform 
gospodarki współpracy w sektorze 
transportu i turystyki, na których usługi 
świadczone są zarówno przez osoby 
prywatne, jak i przez przedsiębiorców; 
podkreśla znaczenie unikania nakładania 
nieproporcjonalnych obowiązków 
informacyjnych i niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych na podmioty 
świadczące usługi w trybie partnerskim;

Or. en

Poprawka 35
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do stworzenia ram 
prawnych dla rozwoju technologii 
wykorzystujących sztuczną inteligencję i 
big data w sektorze transportu; podkreśla, 
że mobilność przyszłości będzie opierać się 
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na pojazdach autonomicznych oraz 
inteligentnej infrastrukturze, 
komunikujących się ze sobą w czasie 
rzeczywistym;

Or. pl

Poprawka 36
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że przyszłe przepisy 
muszą zmniejszyć całkowite obciążenie 
administracyjne MŚP, co jest jednym ze 
sposobów na zwiększenie ich 
konkurencyjności;

Or. sv

Poprawka 37
Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze 
transportu i turystyki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 38
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, 
José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze 
transportu i turystyki;

3. przypomina o znaczeniu 
zapewnienia skutecznego wdrożenia i 
egzekwowania przepisów dotyczących 
rynku platform internetowych przez 
istniejące instytucje, agencje i organy UE; 
podkreśla znaczenie i specyfikę rynku 
internetowych platform transportowych i 
turystycznych, które wymagają podejścia 
sektorowego i szczególnej uwagi w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 39
Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki;

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki; podkreśla znaczenie regulacji i 
nadzoru nad algorytmami 
wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa 
prowadzące platformy w celu uniknięcia 
dyskryminacji, wprowadzania w błąd i 
wyzysku pracowników;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki;

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego 
m.in. za monitorowanie rynku platform 
internetowych i umożliwianie wymiany 
danych i dochodzenia roszczeń przez 
konsumentów, także w sektorze transportu 
i turystyki;

Or. en

Poprawka 41
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie ryku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki;

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie ryku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki, ściśle współpracującego z 
właściwymi organami w państwach 
członkowskich;

Or. pl

Poprawka 42
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie powołania 
europejskiego organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie rynku platform 
internetowych, także w sektorze transportu 
i turystyki;

3. podkreśla znaczenie 
monitorowania rynku platform 
internetowych na szczeblu unijnym;
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Or. sv

Poprawka 43
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o dalsze 
wyjaśnienie sposobu funkcjonowania 
zasady państwa pochodzenia, w tym 
ewentualnych odstępstw, w celu 
zagwarantowania pewności prawa w całej 
UE;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności;

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności; uważa, że akt o usługach 
cyfrowych powinien mieć na celu 
zagwarantowanie pewności i jasności 
prawa przez stworzenie ram zarządzania 
formalizujących współpracę między 
platformami krótkoterminowego najmu i 
mobilności a władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi;

Or. en
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Poprawka 45
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności;

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności za pośrednictwem jasnych i 
konkretnych zaleceń mających 
powszechne zastosowanie w 
poszczególnych państwach członkowskich 
UE; 

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności;

4. wzywa Komisję do wzmacniania 
stosunków między władzami lokalnymi a 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rynku krótkoterminowego wynajmu 
oraz w sektorze usług w zakresie 
mobilności w celu wymiany najlepszych 
praktyk służącej ułatwieniu prowadzenia 
działalności gospodarczej w UE;

Or. en

Poprawka 47
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie danych 
również jako strategicznych dóbr 
publicznych oraz podkreśla znaczenie 
dostępu do danych w gospodarce 
platformowej; podkreśla kluczową rolę 
danych we wdrażaniu i opracowywaniu 
polityki w dziedzinach transportu i 
turystyki przez władze lokalne; z 
zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie europejskiej strategii w 
zakresie danych1, a w szczególności 
rozwój wspólnych europejskich 
przestrzeni danych w strategicznych 
sektorach gospodarki, takich jak transport 
i mobilność, zgodnie z zasadami ochrony 
danych; w związku z tym zachęca Komisję 
do uważnej pracy nad wspólną europejską 
przestrzenią danych dotyczących 
mobilności, tak jak określono w planie 
działania;
1 Komisja Europejska, komunikat Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów w 
sprawie europejskiej strategii w zakresie 
danych z dnia 19 lutego 2020 r., 
COM(2020)0066 final.

Or. en

Poprawka 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
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władze lokalne; władze lokalne; uważa, że Unia powinna 
stać się liderem w pracach nad sztuczną 
inteligencją przystosowaną do potrzeb 
transportu i turystyki, zarówno pod 
względem opracowywania przepisów, jak i 
w przypadku polityki oraz projektów 
badań, innowacji i rozwoju; uważa, że 
sztuczna inteligencja powinna również 
obejmować technologie łańcucha bloków i 
rozproszonego rejestru ze względu na ich 
znaczenie dla transakcji, komunikacji i 
wymiany informacji;

Or. en

Poprawka 49
Julie Lechanteux

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne; podkreśla, że władze 
muszą mieć dostęp do tych danych w celu 
dostosowania zamówień wirtualnych do 
realiów technicznych, gospodarczych i 
społecznych usług internetowych, aby 
dzięki temu chronić konsumentów i 
przeciwdziałać nadużyciom świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego i nieuczciwej 
konkurencji w sektorach transportu i 
turystyki;

Or. fr

Poprawka 50
Henna Virkkunen

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych, możliwości ich przenoszenia i 
przejrzystego zarządzania nimi w 
gospodarce platformowej; podkreśla 
kluczową rolę danych we wdrażaniu i 
opracowywaniu polityki w dziedzinach 
transportu i turystyki przez władze lokalne, 
jak również w tworzeniu nowych, 
innowacyjnych usług przyczyniających się 
do zwiększania konkurencyjności Europy; 
podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
danych dla MŚP w sektorze transportu i 
turystyki;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji w sprawie przestrzeni 
danych dotyczących mobilności oraz jej 
strategię dotyczącą danych dla dobra 
publicznego;

Or. en

Poprawka 52
Maria Grapini

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej, 
zgodnego z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych; podkreśla kluczową rolę 
danych we wdrażaniu i opracowywaniu 
polityki w dziedzinach transportu i 
turystyki przez władze lokalne;

Or. ro

Poprawka 53
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne;

5. zwraca uwagę na znaczenie dostępu 
do danych w gospodarce platformowej; 
podkreśla kluczową rolę danych we 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki w 
dziedzinach transportu i turystyki przez 
władze lokalne, zwraca uwagę na potrzebę 
poszanowania prywatności podczas 
wykorzystywania danych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie Komisji1a z niektórymi 
platformami sektora wynajmu 
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krótkoterminowego w sprawie 
udostępniania danych, osiągnięte w 
marcu 2020 r.; uważa, że porozumienie to 
umożliwi władzom lokalnym lepsze 
zrozumienie rozwoju gospodarki 
współpracy i pozwoli na rzetelną i stałą 
wymianę danych, wspierając tym samym 
kształtowanie polityki opartej na 
dowodach; wzywa Komisję do podjęcia 
dalszych kroków przez zainicjowanie 
utworzenia bardziej kompleksowych ram 
udostępniania danych dla platform 
internetowych oferujących wynajem 
krótkoterminowy, po konsultacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
oraz do nałożenia na platformy systemowe 
obowiązku odpowiedniego udostępniania 
danych1b Eurostatowi i krajowym 
urzędom statystycznym państw, w których 
działają usługodawcy;
_________________
1a Komisja osiągnęła porozumienie z 
platformami gospodarki współpracy w 
sprawie publikowania kluczowych danych 
dotyczących zakwaterowania 
turystycznego; 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_20_194
1b W pełni zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych.

Or. en

Poprawka 55
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. podkreśla potrzebę promowania 
wymiany danych, cyfryzacji i stosowania 
dużych zbiorów danych na platformach 
wykorzystywanych w sektorach transportu 
i logistyki w celu zwiększania skuteczności 
organizacji przepływów ruchu 
towarowego i pasażerskiego oraz 
zarządzania nimi, a także lepszego 
wykorzystania infrastruktury i zasobów; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
skoordynowanego systemu tych platform 
na szczeblu unijnym w celu zapewnienia 
poprawy widoczności łańcucha dostaw 
oraz zarządzania ruchem i przepływami 
ładunków w czasie rzeczywistym, a także 
uproszczenia i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w całej sieci TEN-T, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

Or. es

Poprawka 56
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na znaczenie 
danych dla sektora transportu, służących 
wsparciu rozwoju technicznego sztucznej 
inteligencji i technologii 5G oraz 
połączonej i zautomatyzowanej 
mobilności; jest zdania, że Komisja 
powinna stwarzać ułatwienia dla 
innowacji i obrotu danymi przez 
przedsiębiorstwa, przy zachowaniu pełnej 
zgodności z unijnym prawem dotyczącym 
prywatności i ochrony danych; uważa, że 
konieczny jest swobodny przepływ danych 
między pojazdami i usługami, między 
państwami członkowskimi oraz między 
UE i państwami trzecimi; w tym celu 
należy unikać ustanawiania wymogów 
dotyczących lokalizacji danych, dane 
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należy objąć unijnymi umowami o 
wolnym handlu oraz należy przyspieszyć 
prace nad decyzjami stwierdzającymi 
odpowiedni poziom ochrony w 
poszczególnych państwach;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do opracowania 
polityki udostępniania danych, która 
będzie bezpieczna dla wszystkich 
zainteresowanych stron i pozwoli 
utrzymać konkurencję na całym rynku 
transportowym; zwraca uwagę na prace 
Forum Cyfrowego Transportu i Logistyki 
nad „zrzeszonymi platformami”, 
skoncentrowane na określeniu potrzeb 
zarówno sektora publicznego, jak i 
prywatnego; podkreśla zasadniczą rolę, 
jaką wymiana danych będzie odgrywać we 
wspieraniu rozwoju europejskich MŚP i 
ich innowacyjności, a także we wdrażaniu 
ogólnoeuropejskiej sieci inteligentnych 
systemów transportowych dostosowanej 
do celów Unii związanych z 
bezpieczeństwem drogowym i ochroną 
środowiska;

Or. en

Poprawka 58
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że rozwój gospodarki 
opartej na danych nie może się odbywać 
kosztem ochrony danych osobowych 
użytkowników; zauważa, że generowane 
przez platformy operujące w obszarze 
transportu tzw. dane surowe, czyli dane 
nieprzetworzone i nieosobowe, mogą 
służyć ważnym celom społecznym; wzywa 
Komisję do stworzenia ram prawnych i 
systemu zachęt do udostępniania "danych 
surowych" podmiotom zewnętrznym w 
celach badawczych i współpracy między 
platformami w zakresie 
interoperacyjności;

Or. pl

Poprawka 59
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby w przyszłych przepisach rozszerzono 
konkurencyjny dostęp do danych 
dotyczących pojazdów do celów ich 
utrzymania i naprawy, również dla 
przedsiębiorstw typu start-up działających 
w obszarze mobilności, przy 
zagwarantowaniu najwyższych 
standardów ochrony danych;

Or. en

Poprawka 60
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind, 
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na potencjał 
platform mobilności jako usługi (MaaS) w 
zakresie cyfryzacji, automatyzacji i 
obniżania emisyjności mobilności w UE; 
wzywa Komisję do oceny wdrażania 
zrównoważonych systemów MaaS i 
przekazania samorządom lokalnym 
pewnej kontroli nad takimi systemami, 
aby zapobiec powstawaniu monopoli i 
zagwarantować egzekwowanie 
odpowiednich przepisów i strategii 
politycznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno 
określonych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform;

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes1a należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; zwraca uwagę na pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno 
określonych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform; potępia 
niepokojący problem preferencji i 
faworyzowania własnych produktów lub 
usług w wyszukiwarkach internetowych 
stosowanych na rynku platform 
turystycznych, który przekłada się na 
tendencyjność zakupów i może prowadzić 
do powstawania monopoli w sektorze;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z 
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dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
propagowania sprawiedliwości i 
przejrzystości dla użytkowników 
biznesowych korzystających z usług 
pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 
z 11.7.2019, s. 57).

Or. en

Poprawka 62
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno 
określonych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform;

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce w celu zachowania 
różnorodności podmiotów, zapewniania 
zadowalającej konkurencji i zapobiegania 
powstawaniu monopoli;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno 
określonych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform;

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasnych 
kryteriów oraz wprowadzenia definicji 
„platform systemowych”;
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Or. en

Poprawka 64
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasno 
określonych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform;

6. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem o relacjach platforma–
biznes należy ograniczyć rynkową 
dominację gigantów w transporcie i 
turystyce; podkreśla pilną potrzebę 
ustanowienia przez Komisję jasnych i 
obiektywnych kryteriów dotyczących 
„rozmiarów” platform;

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że Komisja musi zająć 
się obecnym rozdrobnieniem 
regulacyjnym rynku wewnętrznego; wraca 
uwagę na konieczność dopilnowania, aby 
w ramach inwestycji platform nie 
wykorzystywano „efektu gapowicza”; 
podkreśla pilną potrzebę przeglądu 
obecnych warunków ramowych, w 
szczególności w obszarze prawa 
konkurencji, dla uniknięcia wystąpienia 
sytuacji oligopolu na rynku i zapewnienia 
uczciwego połączenia cenowego między 
platformami a konsumentami i 
przedsiębiorstwami; popiera ekosystemy, 
które wspierają równe warunki działania 
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dla innowatorów, przedsiębiorstw i 
nowych podmiotów na rynku, w 
szczególności MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up;

Or. en

Poprawka 66
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że ograniczona 
konkurencja na rynku usług cyfrowych w 
transporcie i turystyce stwarza istotną 
barierę dla małych i średnich 
przedsiębiorstw; zaleca, aby projektowane 
przez Komisję przepisy uwzględniały 
różnice potencjału między podmiotami 
operującymi na jednolitym rynku w 
zakresie nakładanych obciążeń 
administracyjnych czy finansowych;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje, że gospodarka cyfrowa, a 
w szczególności platformy, może mieć 
znaczący wpływ na tradycyjne, 
regulowane modele biznesowe w wielu 
strategicznych sektorach, takich jak 
transport oraz hotelarstwo i gastronomia; 
podkreśla potrzebę wspierania równych 
warunków działania platform 
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internetowych i tradycyjnych 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
transportu i turystyki;

Or. en

Poprawka 68
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

skreśla się

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych/standardowych pracowników, 
aby w pełni wykorzystać możliwości 
tworzenia miejsc pracy i innowacji, jakie 
daje praca za pośrednictwem platform w 
sektorze transportu; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje nową dyrektywę 
w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy2a oraz 
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zalecenie Rady w sprawie dostępu 
pracowników oraz osób 
samozatrudnionych do ochrony 
socjalnej2b; apeluje do Komisji o ścisłe 
monitorowanie egzekwowania dorobku 
prawnego w tym obszarze;
_________________
2a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105–121).
2b Zalecenie Rady z dnia 8 listopada 2019 
r. w sprawie dostępu pracowników oraz 
osób samozatrudnionych do ochrony 
socjalnej 2019/C 387/01 (Dz.U. C 387 z 
15.11.2019, s. 1–8).

Or. en

Poprawka 70
Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowej dyrektywy ramowej 
gwarantującej godziwe warunki pracy dla 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych, w tym prawo do 
korzystania ze swobody zrzeszania się i 
negocjacji zbiorowych, prawo do strajku, 
wpływ na funkcjonowanie wniosków i 
mechanizmów oceny, przestrzeganie 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz maksymalnych 
okresów pracy, a także zapewnienie 
obowiązkowych szkoleń i kształcenia oraz 
wszelkich niezbędnych środków ochrony 
na koszt platformy;
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Or. en

Poprawka 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków i ustanawiania 
norm pracy osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych z 
warunkami pracy zwykłych pracowników, 
które to ramy powinny stać się jednolitym 
zbiorem przepisów; podkreśla, że normy te 
powinny pomóc w modernizacji i odnowie 
gospodarek, oferowaniu programów 
przekwalifikowywania dla pracowników, 
którzy mogą wymagać wsparcia, oraz 
wzmacnianiu pozycji obywateli;

Or. en

Poprawka 72
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. podkreśla, że funkcjonowanie 
platform cyfrowych w obszarze transportu 
i turystyki odegrało pozytywną rolę w 
tworzeniu nowych miejsc pracy, 
szczególnie dla osób młodych oraz 
pracowników niewykwalifikowanych; 
wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
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zwykłych pracowników;

Or. pl

Poprawka 73
Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników, przy pełnym 
poszanowaniu autonomii partnerów 
społecznych i krajowych modeli rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 74
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
kompleksowych ram dotyczących 
ujednolicenia warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

7. wzywa Komisję do opracowania 
wiążących kompleksowych ram 
dotyczących ujednolicenia warunków 
pracy osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych z warunkami pracy 
zwykłych pracowników;

Or. en

Poprawka 75
Henna Virkkunen
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że era gospodarki 
cyfrowej nie powinna charakteryzować się 
niepewnością zatrudnienia i różnicami 
między osobami samozatrudnionymi a 
osobami zatrudnionymi w sposób 
tradycyjny; zachęca państwa członkowskie 
i Komisję do oceny stosowności krajowych 
przepisów dotyczących zatrudnienia oraz 
przepisów unijnego prawa pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
samozatrudnionych i freelancerów w 
świecie cyfrowym, a także innowacyjnych 
modeli biznesowych w sektorze transportu 
i turystyki;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. odnotowuje apel Międzynarodowej 
Organizacji Pracy o ustanowienie 
międzynarodowego systemu zarządzania 
wymagającego od właścicieli platform 
poszanowania pewnych minimalnych 
praw i zabezpieczeń oraz regulującego 
wykorzystywanie danych i rozliczalność 
związaną ze stosowaniem algorytmów w 
świecie pracy; przypomina o 
podstawowym prawie pracowników 
wszystkich kategorii, zapisanym w Karcie 
praw podstawowych UE, do 
podejmowania działań zbiorowych w celu 
obrony swoich interesów;
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Or. en

Poprawka 77
Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy; wzywa do wdrożenia 
obowiązującego dorobku prawnego oraz 
do wprowadzenia dalszych, bardziej 
przejrzystych przepisów dla platform 
transportowych i turystycznych, 
dotyczących obowiązkowego 
informowania konsumentów o 
uzasadnieniu personalizacji cen i ofert, 
zwłaszcza gdy odbywa się ona za 
pośrednictwem oprogramowania do 
zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, oraz o podstawach rankingu 
usług, który jest im przedstawiany, aby nie 
zostali wprowadzeni w błąd lub nie 
otrzymali niepełnych informacji;

Or. en

Poprawka 78
Jörgen Warborn, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy, ale jednocześnie zauważa, że 
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stopień przejrzystości musi być 
zrównoważony z prawem do ochrony 
najważniejszych tajemnic handlowych;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny, 
reklamy i mechanizmów budowania 
zaufania cyfrowego, takich jak ratingi i 
opinie;

Or. en

Poprawka 80
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania przejrzystości 
wewnętrznych regulaminów platform 
transportowych i turystycznych, a także 
ich zgodności z europejskimi standardami 
z zakresie ochrony praw konsumentów;

Or. pl

Poprawka 81



PE650.671v01-00 44/52 AM\1204449PL.docx

PL

Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na jakość 
usług, ceny i reklamy;

Or. ro

Poprawka 82
Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przejrzystości 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów wpływających na usługi, ceny 
i reklamy;

8. podkreśla potrzebę przejrzystości w 
zakresie dostępności, usług, cen i reklamy 
na platformach transportowych i 
turystycznych, zwłaszcza w zakresie 
algorytmów;

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uznaje, że konsumenci powinni 
być odpowiednio informowani, a ich 
prawa powinny być skutecznie 
gwarantowane w przypadku interakcji z 
systemami zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji i innymi 
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innowacyjnymi usługami lub aplikacjami 
cyfrowymi wykorzystywanymi przez 
platformy transportowe i turystyczne; 
uważa, że konsumenci powinni mieć 
możliwość żądania sprawdzenia i 
skorygowania ewentualnych błędów 
wynikających z decyzji podejmowanych w 
sposób zautomatyzowany, a także 
dochodzenia roszczeń za wszelkie szkody 
związane z wykorzystywaniem systemów 
zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji;

Or. en

Poprawka 84
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do zapewnienia pełnej 
transparentności funkcjonowania 
platform cyfrowych działających w 
sektorach transportu i turystyki, 
szczególnie w odniesieniu do podmiotów 
zarejestrowanych w państwach trzecich, w 
zakresie algorytmów wpływających na 
dostępność usług, oferowane ceny czy 
profilowanie użytkowników pod kątem 
reklam;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka
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9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, także zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

9. podkreśla rolę, jaką cyfryzacja 
może odegrać we wspomaganiu 
zrównoważonego rozwoju sektorów 
transportu i turystyki, zwłaszcza przez 
wspieranie bardziej efektywnego 
wykorzystania zasobów i niedostatecznie 
wykorzystywanej przestrzeni oraz przez 
wspieranie obszarów, które tradycyjnie nie 
czerpią korzyści z turystyki; podkreśla 
potrzebę promowania zrównoważonego 
rozwoju przez internetowe platformy 
transportowe i turystyczne, także zgodnie z 
zasadami Europejskiego Zielonego Ładu; 
przypomina, że świadomi użytkownicy są 
główną siłą napędową zrównoważonego 
transportu i turystyki; wzywa Komisję do 
opracowania wytycznych dla 
internetowych platform transportowych i 
turystycznych, zapewniających narzędzia i 
informacje na temat lepszego 
informowania klientów i użytkowników o 
wpływie świadczonych przez nich usług na 
środowisko;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, także zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne za pośrednictwem 
oferowanych przez nie usług, a także 
zgodnie z zasadami Europejskiego 
Zielonego Ładu, przez dodanie do ich 
standardowego interfejsu alternatywnych 
rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Or. en
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Poprawka 87
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, także zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, zarówno w zakresie 
oferowanych usług, jak i funkcjonowania 
platformy, a także zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Or. en

Poprawka 88
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, także zgodnie z zasadami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

9. podkreśla potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju przez 
internetowe platformy transportowe i 
turystyczne, także zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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9a. podkreśla rolę, jaką innowacyjne 
platformy cyfrowe mogą odegrać w 
ożywieniu europejskiego sektora 
transportu i turystyki oraz stymulowaniu 
zrównoważonego rozwoju w tym sektorze 
poprzez zmianę nawyków użytkowników; 
przypomina o znaczeniu dostępności, 
interoperacyjności i wymiany aktualnych 
danych dotyczących podróży i ruchu w 
czasie rzeczywistym w celu promowania 
ofert internetowych i zwiększenia popytu 
na wszystkie rodzaje transportu, w tym 
transport miejski, zgodnie z dyrektywą w 
sprawie inteligentnych systemów 
transportowych2a; wzywa Komisję do 
zniesienia wszystkich zbędnych barier 
uniemożliwiających powstanie 
internetowego, multimodalnego rynku 
miejskich, regionalnych i dalekobieżnych 
usług transportowych.
_________________
2a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w 
sprawie ram wdrażania inteligentnych 
systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z 
innymi rodzajami transportu Tekst 
mający znaczenie dla EOG.

Or. en

Poprawka 90
Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że koordynacja oraz 
wymiana danych i informacji dotyczących 
logistyki i transportu między państwami 
członkowskimi i Komisją Europejską oraz 
na szczeblu unijnym miała kluczowe 
znaczenie dla ustanowienia 
uprzywilejowanych korytarzy w czasie 
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kryzysu związanego z COVID-19; 
przypomina, że wspieranie tej współpracy 
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania łańcuchów 
dostaw w UE, stałego przepływu towarów 
na wszystkich wewnętrznych przejściach 
granicznych, które mają znaczenie dla 
transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T), oraz ochrony i bezpieczeństwa 
pracowników w sektorze transportu;

Or. es

Poprawka 91
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla pozytywny wpływ 
narzędzi cyfrowych na promowanie 
zrównoważonej mobilności w miastach; 
zwraca uwagę, że nowoczesne rozwiązania 
technologiczne mogą odegrać kluczową 
rolę w osiągnięciu celu obniżenia do zera 
liczby ofiar śmiertelnych i poważnych 
obrażeń w wyniku wypadków drogowych 
do roku 2050; wzywa Komisję do 
uwzględniania tego celu w 
projektowanych przepisach;

Or. pl

Poprawka 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wspierania interoperacyjności 
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urządzeń, aplikacji, repozytoriów danych, 
usług i sieci, niezbędnej do pełnego 
wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanych również w 
sektorze transportu i turystyki;

Or. en

Poprawka 93
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla potrzebę pomocy MŚP w 
sektorze transportu i turystyki w 
uzyskaniu dostępu do powstających 
platform cyfrowych, ponieważ większość z 
tych przedsiębiorstw jest 
niedokapitalizowana i nadal ma 
ograniczony dostęp do finansowania; 

Or. ro

Poprawka 94
Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą 
ustanowienia sieci krajowych punktów 
kontaktowych w różnych państwach 
członkowskich oraz utworzenia na 
szczeblu unijnym platformy służącej do 
wymiany i udostępniania informacji na 
temat przepływów ruchu w 
uprzywilejowanych korytarzach, 
powiadamiania o krajowych środkach w 
dziedzinie transportu podjętych przez 
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państwa członkowskie w odpowiedzi na 
koronawirusa, a także wymiany innych 
istotnych informacji; podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy w ramach tej 
unijnej platformy, aby zapewnić i 
utrzymać przepływ w łańcuchu dostaw w 
UE, zwłaszcza gdy zaczynie wzrastać ilość 
towarów, liczba pasażerów i natężenie 
prywatnych usług transportowych;

Or. es

Poprawka 95
Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. podkreśla potrzebę opracowania 
„strategii wyjścia” skoordynowanej na 
szczeblu Unii, aby zagwarantować 
przywrócenie pełnej połączalności w 
unijnym łańcuchu dostaw, 
zharmonizowane zniesienie środków 
ochronnych wprowadzonych w 
następstwie kryzysu związanego z COVID-
19 oraz sprawny przepływ ruchu, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych; wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby platforma koordynacji 
ustanowiona na szczeblu unijnym podjęła 
prace nad taką „strategią wyjścia” oraz 
ustanowiła przejrzyste i zharmonizowane 
wytyczne dotyczące zdrowia dla wszystkich 
rodzajów transportu, jednocześnie 
promując wymianę danych, informacji i 
dobrych praktyk między poszczególnymi 
państwami członkowskimi; przypomina, 
że brak wspólnego stanowiska na szczeblu 
unijnym może zagrozić przywróceniu 
połączalności, w szczególności na 
przejściach granicznych;

Or. es
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Poprawka 96
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. zwraca uwagę na poważny wpływ 
kryzysu związanego z COVID-19 na 
unijny sektor turystyczny; wzywa Komisję 
do utworzenia unijnej platformy służącej 
do wymiany danych i informacji zarówno 
między poszczególnymi podmiotami w 
turystycznym łańcuchu wartości, 
obejmującymi pracowników i MŚP, 
organy lokalne, regionalne i krajowe, jak 
i z innymi organizacjami i 
zainteresowanymi stronami na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
ustanowienia unijnych dobrych praktyk w 
obszarze zarządzania kryzysami i 
zapobiegania im w branży turystycznej 
oraz promowania zrównoważonej, 
inteligentnej i innowacyjnej turystyki;

Or. es


