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Amendamentul 1
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Referirea 4 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european4a,
_________________
4a Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Amendamentul 2
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Referirea 4 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere poziția 
Parlamentului European adoptată la 8 
octombrie 2020 privind Legea europeană 
a climei5a,
_________________
5a Texte adoptate, P9_TA(2020)0253.

Or. en

Amendamentul 3
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Referirea 4 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului 
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European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport6a,
_________________
6a JO L 348, 20.12.2013, p. 1.

Or. en

Amendamentul 4
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Referirea 4 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere 
Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 iunie 2008 privind interoperabilitatea 
sistemului feroviar în Comunitate7a,
_________________
7a JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

Or. en

Amendamentul 5
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Referirea 4 e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2016/919 din 27 mai 2016 privind 
specificația tehnică de interoperabilitate 
referitoare la subsistemele de control-
comandă și semnalizare ale sistemului 
feroviar în Uniunea Europeană8a,
_________________
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8a JO L 158, 27.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 6
Maria Grapini

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață;

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor și turismului; întrucât ar 
trebui să fie create și promovate condiții 
echitabile pe piață pentru economia și 
întreprinderile europene, în special pentru 
IMM-urile din sectorul turismului și al 
transportului care întâmpină cele mai 
mari dificultăți în accesul la date și la 
procesul de digitalizare și ar trebui să se 
asigure concurența loială între actorii de pe 
piață;

Or. ro

Amendamentul 7
Andor Deli

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață;

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor, în special prin stimularea 
dezvoltării de tehnologii bazate pe 
inteligența artificială (IA); întrucât ar 
trebui să fie create și promovate condiții 
echitabile pe piață pentru economia și 
întreprinderile europene, în special pentru 
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microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri), și ar trebui să se 
asigure concurența loială între actorii de pe 
piață;

Or. en

Amendamentul 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață;

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene, în special pentru IMM-uri, și ar 
trebui să se asigure concurența loială între 
actorii de pe piață; întrucât al treilea 
sector și societatea civilă s-ar putea 
implica, de asemenea, alături de 
întreprinderi și administrațiile politice;

Or. en

Amendamentul 9
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor și să contribuie la tranziția 
către un sistem de transport sigur, 
sustenabil și eficient; întrucât ar trebui să 
fie create și promovate condiții echitabile 
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concurența loială între actorii de pe piață; pe piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață și 
între toate modurile de transport;

Or. en

Amendamentul 10
Sven Schulze

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață;

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor, fiind necesară totodată 
asigurarea unei interoperabilități 
suficiente cu alte sectoare; întrucât ar 
trebui să fie create și promovate condiții 
echitabile pe piață pentru economia și 
întreprinderile europene și ar trebui să se 
asigure concurența loială între actorii de pe 
piață;

Or. de

Amendamentul 11
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor; întrucât ar trebui să fie 
create și promovate condiții echitabile pe 
piață pentru economia și întreprinderile 
europene și ar trebui să se asigure 
concurența loială între actorii de pe piață;

A. întrucât o strategie europeană 
comună privind datele ar trebui să aducă 
beneficii sectorului european al 
transporturilor și al turismului; întrucât ar 
trebui să fie create și promovate condiții 
echitabile pe piață pentru economia și 
întreprinderile europene și ar trebui să se 
asigure concurența loială între actorii de pe 
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piață;

Or. pt

Amendamentul 12
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât IMM-urile care activează 
în sectorul transporturilor și al turismului 
nu beneficiază pe deplin de datele pe care 
le generează; întrucât multe întreprinderi 
mici și mijlocii nu sunt conștiente de 
valoarea datelor lor, nu au instrumentele 
necesare pentru a le prelucra și nu sunt 
pregătite suficient pentru a activa în 
cadrul economiei digitale;

Or. pl

Amendamentul 13
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât o strategie europeană 
privind datele ar trebui să contribuie la 
alinierea sectorului european al 
transporturilor la Pactul verde european 
și la realizarea obiectivelor europene în 
domeniul climei; întrucât aceasta ar 
trebui să faciliteze tranziția către un 
spațiu european unic al transporturilor 
multimodal, sustenabil, cu emisii zero și 
fără întreruperi;

Or. en
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Amendamentul 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori; întrucât principiile vieții 
private și garantarea drepturilor 
consumatorilor și ale călătorilor ar trebui 
să se afle în continuare în centrul oricărei 
măsuri legislative europene în domeniul 
transporturilor, inclusiv și în special în 
cazul în care este implicată digitalizarea;

Or. en

Amendamentul 15
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească realizarea siguranței 
transportului, a interoperabilității, a 
compatibilității, a continuității, securitatea 
utilizării datelor, decarbonizarea 
transportului și reducerea impactului 
transportului asupra mediului, de 
exemplu prin îmbunătățirea eficienței 
traficului și reducerea consumului de 
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combustibil, multimodalitatea transportului 
și dezvoltarea în continuare a digitalizării, 
inclusiv a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 16
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
urmărească îmbunătățirea competitivității 
digitale europene, realizarea 
interoperabilității, securitatea utilizării 
datelor, multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori, creând totodată locuri de 
muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 17
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 

B. întrucât implementarea strategiei 
europene privind datele ar trebui să 
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urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile suportate de întreprinderi și 
consumatori;

urmărească realizarea interoperabilității, 
securitatea utilizării datelor, 
multimodalitatea transportului și 
dezvoltarea în continuare a digitalizării, în 
special a documentelor electronice, cu 
scopul de a reduce sarcinile administrative 
și costurile inutile suportate de 
întreprinderi și cetățeni;

Or. en

Amendamentul 18
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

C. întrucât colectarea, partajarea și 
utilizarea datelor în sectorul transporturilor 
vizează îmbunătățirea gestionării traficului 
și a mobilității și deci a siguranței, 
sustenabilității și eficienței atât a 
transportului de călători, cât și a 
transportului de mărfuri; întrucât este 
extrem de important să se pună accentul pe 
aspecte sensibile precum protecția datelor, 
drepturile consumatorilor și securitatea 
datelor sensibile; întrucât se recomandă 
utilizarea datelor deschise și a 
programelor informatice cu sursă 
deschisă;

Or. en

Amendamentul 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în C. întrucât partajarea datelor în 
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sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri, cu scopul 
de a reduce emisiile, astfel cum se prevede 
în viitorul Regulament privind 
neutralitatea climatică (Legea europeană 
a climei) și în întregul pachet legislativ 
privind Pactul verde european; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor, 
confidențialitatea utilizatorilor și 
securitatea datelor sensibile;

Or. en

Amendamentul 20
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună în 
aplicare partajarea datelor în sectorul 
transporturilor, cu respectarea 
corespunzătoare a dreptului cetățenilor la 
viața privată, protecția datelor, reducerea 
la minimum a datelor, drepturile 
consumatorilor și securitatea datelor 
sensibile;

Or. en

Amendamentul 21
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
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Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe competitivitatea digitală 
europeană, asigurând totodată 
conformitatea cu legislația UE privind 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și protejarea securității datelor sensibile;

Or. en

Amendamentul 22
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
interoperabilitatea datelor și schimbul de 
date, protecția datelor, drepturile 
consumatorilor și securitatea datelor 
sensibile;

Or. pl

Amendamentul 23
Andor Deli
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, drepturile consumatorilor 
și securitatea datelor sensibile,

C. întrucât partajarea datelor în 
sectorul transporturilor vizează 
îmbunătățirea gestionării traficului și deci a 
eficienței atât a transportului de călători, 
cât și a transportului de mărfuri; întrucât 
este extrem de important să se pună 
accentul pe aspecte sensibile precum 
protecția datelor, confidențialitatea, 
drepturile consumatorilor și securitatea 
datelor sensibile și cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât Uniunea a luat deja 
măsuri pentru a reglementa modul în care 
datele ar trebui utilizate și stocate în 
sectorul transporturilor, printre altele, 
prin Regulamentul (UE) 2020/1056 
privind informațiile electronice referitoare 
la transportul de mărfuri, Directiva (UE) 
2019/1936 privind gestionarea siguranței 
infrastructurii rutiere, Regulamentul 
(UE) 2019/1239 de stabilire a unui mediu 
aferent ghișeului unic european în 
domeniul maritim sau Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2015/757 pentru a ține seama în mod 
corespunzător de sistemul global de 
colectare a datelor în ceea ce privește 
datele referitoare la consumul de păcură 
al navelor;
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Or. en

Amendamentul 25
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât o strategie europeană 
privind datele ar trebui să crească 
siguranța, sustenabilitatea și eficiența 
transportului european; întrucât datele ar 
trebui să fie puse la dispoziție în 
conformitate cu principiul „cât mai 
deschis cu putință, dar atât de închis cât 
este necesar”; întrucât colectarea, 
partajarea și utilizarea datelor trebuie să 
respecte drepturile fundamentale ale UE 
și să garanteze protecția datelor cu 
caracter personal, în special în ceea ce 
privește limitarea scopului și excluderea 
utilizării acestora în sectoare precum 
publicitatea, protecția datelor sensibile și 
cele mai înalte standarde de securitate 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 26
Sven Schulze

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât un spațiu european al 
datelor în sectorul transporturilor poate 
avea succes numai dacă UE reușește să 
investească suficient în tehnologii și 
infrastructuri, care la rândul lor vor 
consolida independența tehnologică a 
Europei în domeniul economiei datelor;
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Or. de

Amendamentul 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât turismul este în prezent 
un sector economic care depinde în mare 
măsură de date, de partajarea și utilizarea 
acestora de către platforme digitale care 
furnizează produse și servicii în domeniul 
turismului;

Or. en

Amendamentul 28
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile; subliniază că acest spațiu 
european al datelor ar fi deosebit de 
important pentru sectorul european al 
transporturilor și logisticii pentru 
creșterea eficienței în organizarea și 
gestionarea fluxurilor de transport de 
mărfuri și de călători, precum și pentru o 
utilizare mai bună și mai eficientă a 
infrastructurii și a resurselor în întreaga 
rețea TEN-T; subliniază, în plus, că acest 
spațiu european al datelor va asigura, de 
asemenea, o îmbunătățire a vizibilității 
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lanțului de aprovizionare, a gestionării în 
timp real a traficului și a fluxurilor de 
mărfuri, a interoperabilității și a 
multimodalității, precum și simplificarea 
și reducerea sarcinii administrative de-a 
lungul TEN-T, în special în ceea ce 
privește secțiunile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 29
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor, în 
special pentru sectorul transporturilor, 
menit să promoveze partajarea datelor 
între întreprinderi, între întreprinderi și 
administrațiile publice și între 
administrațiile publice și întreprinderi; 
subliniază că un astfel de spațiu al datelor 
ar trebui să aducă beneficii și avantaje 
cetățenilor și întreprinderilor europene, 
atât celor care generează date, cât și celor 
care agregă și prelucrează date, ținând 
seama de competitivitatea, modelele de 
afaceri și secretele comerciale ale 
acestora, împiedicând totodată accesul 
țărilor terțe la date sensibile;

Or. en

Amendamentul 30
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă sustenabilitate și avantaje 
economice pentru sectorul european al 
transporturilor în ansamblu, asigurând, 
totodată, cele mai înalte standarde de 
protecție a datelor cu caracter personal și 
sensibile și securitatea cibernetică;

Or. en

Amendamentul 31
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

1. salută propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor, inclusiv 
un spațiu european comun al datelor 
privind mobilitatea; subliniază că un astfel 
de spațiu ar trebui să aducă beneficii și 
avantaje consumatorilor europeni, 
permițând totodată întreprinderilor 
europene să concureze în mod eficace cu 
operatorii din țări terțe;

Or. pl

Amendamentul 32
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 1. salută propunerea Comisiei de a 
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crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

crea un spațiu european al datelor prin 
constituirea unei veritabile piețe unice a 
datelor; subliniază că un astfel de spațiu ar 
trebui să aducă beneficii și avantaje 
întreprinderilor, consumatorilor, 
personalului medico-sanitar și 
cercetătorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul neautorizat la date 
sensibile;

Or. en

Amendamentul 33
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui 
să aducă beneficii și avantaje 
întreprinderilor și consumatorilor europeni, 
împiedicând totodată accesul țărilor terțe 
la date sensibile;

1. salută propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor și 
recunoaște potențialul economic enorm; 
subliniază că un astfel de spațiu va aduce 
beneficii și avantaje întreprinderilor și 
consumatorilor europeni în primul 
rând; consideră că trebuie să se analizeze 
dacă și în ce mod țările terțe pot avea 
acces la date sensibile;

Or. de

Amendamentul 34
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor care să 
țină cont de Regulamentul general privind 
protecția datelor; subliniază că un astfel de 
spațiu ar trebui să aducă beneficii și 
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totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

avantaje întreprinderilor și consumatorilor 
europeni, împiedicând totodată accesul 
țărilor terțe la date sensibile;

Or. ro

Amendamentul 35
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea un spațiu european al datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni, împiedicând 
totodată accesul țărilor terțe la date 
sensibile;

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
crea o piață unică europeană a datelor; 
subliniază că un astfel de spațiu ar trebui să 
aducă beneficii și avantaje întreprinderilor 
și consumatorilor europeni;

Or. en

Amendamentul 36
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază dreptul cetățenilor de a 
avea acces la toate datele generate de ei și 
salută măsurile anunțate de Comisie care 
permit cetățenilor să își exercite într-un 
mod mai eficient drepturile la protecția 
datelor și a vieții private;

Or. en
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Amendamentul 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că viitoarea strategie 
privind datele reprezintă o oportunitate de 
a capacita și de a instrui consumatorii și 
călătorii cu privire la drepturile și la 
responsabilitățile lor digitale, pentru ca 
aceștia să constituie parte integrantă a 
sectorului transporturilor și al turismului;

Or. en

Amendamentul 38
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. stabilește ambiția ca UE să devină 
lider mondial în domeniul inovării 
digitale, al digitalizării întreprinderilor și 
al utilizării inteligente a datelor în 
sectoarele transporturilor, mobilității și 
turismului;

Or. en

Amendamentul 39
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că viitoarea legislație 
trebuie concepută pentru a facilita, și nu 
pentru a împiedica, dezvoltarea 
tehnologică, inovarea și portabilitatea 
datelor;

Or. en

Amendamentul 40
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare 
respectând garanțiile corespunzătoare 
pentru protecția vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază că schimbul de date 
ar trebui promovat respectând totodată 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private; ia act de Orientările 
Comitetului european pentru protecția 
datelor1a privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru vehiculele 
conectate, care evidențiază sarcina dificilă 
de a diferenția datele cu caracter personal 
de cele fără caracter personal în astfel de 
vehicule și susține regula, consacrată la 
articolul 5 alineatul (3) din Directiva 
asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice, potrivit căreia persoana vizată 
trebuie să solicite autorizarea prealabilă 
pentru accesarea, stocarea și prelucrarea 
datelor pe echipamentul terminal; 
subliniază importanța unei distincții din 
punct de vedere juridic între datele cu 
caracter personal și cele fără caracter 
personal, pentru a se asigura securitatea 
juridică; solicită Comisiei să emită 
orientări specifice privind modul în care 
normele prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/679 ar trebui aplicate seturilor de 
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date mixte din sectorul transporturilor, 
garantând respectarea deplină a 
confidențialității datelor;
_________________
1a Comitetul european pentru protecția 
datelor - Orientările 1/2020 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul vehiculelor conectate și al 
aplicațiilor legate de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 41
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private; reamintește că este 
important să se ia în considerare 
amenințarea teroristă existentă în UE și 
subliniază că este necesară consolidarea 
dispozitivelor de protecție a datelor 
referitoare la transportul de mărfuri, 
pentru a evita orice risc de deturnare a 
materialelor periculoase, poluante, 
chimice sau bacteriologice și pentru a 
elimina astfel orice risc asociat unor acte 
răuvoitoare îndreptate împotriva 
populațiilor;

Or. fr

Amendamentul 42
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Søren Gade, Izaskun 
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Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectoarele europene 
ale transporturilor și turismului în 
ansamblu generează o cantitate mare de 
date de importanță strategică; subliniază că 
digitalizarea în continuare a sectoarelor, 
prin crearea de noi modele de afaceri și 
noi oportunități de angajare, ar spori 
creșterea economică, competitivitatea și 
prosperitatea sectoarelor europene ale 
transporturilor și turismului; subliniază, 
în acest context, că schimbul de date ar 
trebui promovat și că acesta ar trebui să se 
desfășoare respectând garanțiile 
corespunzătoare pentru protecția vieții 
private și principiul datelor „deschise în 
mod implicit”;

Or. en

Amendamentul 43
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare 
respectând garanțiile corespunzătoare 
pentru protecția vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; atrage atenția asupra 
necesității de a se asigura libertatea de a 
face schimb de date fără caracter 
personal și anonimizate și de a fi 
prelucrate de către actori publici și 
privați; subliniază necesitatea unor 
acțiuni legislative pentru a elimina 
barierele din calea schimbului și 
reutilizării datelor, menținând totodată 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
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vieții private și a securității datelor cu 
caracter personal;

Or. pl

Amendamentul 44
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date; subliniază că 
activitățile de colectare, partajare și 
utilizare a datelor ar trebui să vizeze 
creșterea siguranței transporturilor, 
reducerea emisiilor și îmbunătățirea 
eficienței de importanță strategică și că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

Or. en

Amendamentul 45
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică și că drepturile de proprietate și 
de utilizare ale acestora trebuie 
clarificate; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
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vieții private;

Or. de

Amendamentul 46
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu, inclusiv lanțul 
valoric al logisticii UE, generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

Or. en

Amendamentul 47
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică; subliniază, în acest context, că 
schimbul de date ar trebui promovat și că 
acesta ar trebui să se desfășoare respectând 
garanțiile corespunzătoare pentru protecția 
vieții private;

2. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează o 
cantitate mare de date de importanță 
strategică și economică; subliniază, în 
acest context, că schimbul de date ar trebui 
promovat și că acesta ar trebui să se 
desfășoare respectând garanțiile 
corespunzătoare pentru protecția vieții 
private;

Or. de
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Amendamentul 48
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de partajare a datelor; 
îndeamnă Comisia să adopte măsuri care 
să stimuleze întreprinderile să își 
partajeze datele, eventual printr-un sistem 
de recompense (de tip „win-win”), cu 
obiectivul de a pune în comun seturi vaste 
de date din sectorul transporturilor, care 
să poată fi accesate în mod egal de 
întreprinderile din UE, în special de cele 
care dețin mai puține date, facilitând 
inovarea; subliniază necesitatea de a 
stabili, prin contracte, obligații clare și 
răspunderea pentru agregatorii de date în 
cazul accesării, stocării, partajării și 
prelucrării datelor, pentru a limita 
utilizarea abuzivă a unor astfel de date;

Or. en

Amendamentul 49
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că sectorul european al 
transporturilor în ansamblu generează un 
volum mare de date cu potențial de a servi 
interesului public în cadrul și în afara 
sectorului transporturilor, asigurând 
totodată cel mai înalt nivel de protecție a 
datelor cu caracter personal; subliniază, 
în acest context, că sectorul privat 
generează un volum mare de date fără 
caracter personal; solicită Comisiei să 
stimuleze diseminarea unor astfel de date, 
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cum ar fi datele deschise, și să dezvolte un 
model de cooperare între părțile 
interesate;

Or. en

Amendamentul 50
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că datele brute 
generate de platformele digitale și de 
operatorii privați din sectorul 
transporturilor și al turismului, și anume 
datele brute și cele fără caracter personal, 
pot servi unor scopuri sociale importante; 
solicită Comisiei să creeze, în contextul 
Legii anunțate privind datele, un cadru 
juridic și un sistem de stimulente pentru 
operatorii privați în vederea punerii la 
dispoziție a datelor brute în scopuri de 
cercetare, formare și în interesul public;

Or. pl

Amendamentul 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de importanța colectării și 
analizării datelor economice, de mediu și 
socioculturale pentru industria 
turismului, ca mijloc de sprijinire a luării 
deciziilor de către agenții publici și 
privați, și să facă posibilă, prin 
combinarea statisticilor oficiale și a 
datelor în timp real și a volumelor mari de 
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date, personalizarea produselor și a 
serviciilor în întregul ecosistem al 
sectorului turismului;

Or. pt

Amendamentul 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că este, de asemenea, 
necesar să se consolideze drepturile 
fundamentale ale persoanelor în mediul 
digital, cum ar fi protecția vieții private, 
nediscriminarea, demnitatea, echitatea și 
libertatea de exprimare, fără a aduce 
atingere respectului absolut pentru 
limbile minoritare ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 53
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă că Comisia nu a inclus 
sectorul turismului în strategia europeană 
privind datele și solicită Comisiei să îl 
includă în cadrul de guvernanță pentru 
spațiile de date comune, permițând 
întregului ecosistem al sectorului 
turismului să se implice pe deplin în 
asigurarea inovării, a digitalizării și a 
sustenabilității;

Or. pt



PE660.081v01-00 30/69 AM\1216779RO.docx

RO

Amendamentul 54
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau cauzate de 
furnizorul de servicii pentru datele 
colectate public; evidențiază necesitatea 
ca programele de finanțare publică și 
achizițiile publice să consolideze în mod 
suficient capacitatea autorităților publice 
ale statelor membre de a stoca date și de a 
prelucra date, facilitând în continuare 
partajarea de date între întreprinderi și 
administrațiile publice, între 
administrațiile publice și între 
administrațiile publice și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 55
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța 
standardizării într-un spațiu comun al 
datelor; solicită Comisiei să asigure 
elaborarea unor standarde comune în 
sectorul transporturilor pentru a optimiza 
interoperabilitatea, compatibilitatea și 
continuitatea datelor în sistemul de 
transport;

Or. en
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Amendamentul 56
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că Comisia ar trebui să 
promoveze o Cartă europeană a 
drepturilor digitale, în care transporturile 
și turismul să fie abordate în mod 
specific;

Or. en

Amendamentul 57
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază dezechilibrul existent pe 
piața datelor din domeniul 
transporturilor, în care un număr mic de 
platforme digitale, adesea din țări terțe, 
acumulează volume mari de date 
sensibile, creând dezechilibre sistemice, 
obținând totodată un avantaj comparativ 
esențial față de întreprinderile din UE; 
consideră că, în aceste condiții, precum și 
în cazurile de interes public superior, este 
esențial ca UE să stabilească obligații de 
partajare a datelor între întreprinderi și 
între întreprinderi și administrațiile 
publice și de acces la date, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile, 
cu scopul de a sprijini creșterea 
întreprinderilor și a IMM-urilor din UE 
din sectorul transporturilor, protejând 
totodată drepturile de confidențialitate ale 
cetățenilor; solicită punerea în aplicare 
corectă a Directivei privind datele 
deschise2a, care a prezentat noi norme 
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privind partajarea de date de către 
întreprinderile publice din sectorul 
transporturilor;

_________________
2a Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise 
și reutilizarea informațiilor din sectorul 
public PE/28/2019/REV/1 JO L 172, 
26.6.2019, p. 56–83.

Or. en

Amendamentul 58
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. recunoaște beneficiile partajării 
datelor pentru siguranța transporturilor și 
pentru gestionarea sustenabilă și eficientă 
a transporturilor; subliniază, totuși, 
importanța adoptării unor măsuri stricte 
și eficace de protecție a datelor cu 
caracter personal și de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă a datelor în prelucrarea și 
partajarea datelor;

Or. en

Amendamentul 59
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, 
Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, prezintă unele riscuri majore 
care trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial și că este 
important să se asigure faptul că IA, 
robotica și tehnologiile aferente sunt 
centrate pe factorul uman, crescând 
nivelul de bunăstare umană, siguranță și 
bunăstare a societății și a mediului în 
diminuarea riscurilor care ar putea fi 
inerente proceselor automatizate; solicită 
Comisiei ca, în cadrul viitoarei sale 
inițiative privind inteligența artificială și 
aplicarea acesteia, să ia în considerare 
nevoile specifice ale sectoarelor 
transporturilor și turismului și ale 
diverselor moduri ale acestora;

Or. en

Amendamentul 60
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate; reamintește că 
introducerea treptată a vehiculelor 
autonome nu trebuie să devină în cele din 
urmă o amenințare la adresa locurilor de 
muncă din diferitele sectoare de transport, 
inclusiv din sectoarele cu deficit de forță 
de muncă precum transportul rutier de 
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mărfuri și transportul rutier de persoane;

Or. fr

Amendamentul 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate; consideră că 
viitoarea strategie privind datele ar trebui 
să abordeze mijloacele alternative de 
transport, prin folosirea platformelor 
digitale menite să crească gradul de 
partajare a acestor mijloace, printre 
altele, co-voiajarea, taxiurile alternative, 
utilizarea în comun a scuterelor și a 
bicicletelor;

Or. en

Amendamentul 62
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
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trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

trebuie abordate; subliniază, în acest 
context, că recunoașterea biometrică 
trebuie utilizată întotdeauna în mod 
voluntar, iar apariția sa nu ar trebui să 
conducă la situații în care utilizarea unor 
astfel de tehnologii devine obligatorie de 
facto; subliniază că factorul uman joacă un 
rol esențial în diminuarea riscurilor care ar 
putea fi inerente proceselor automatizate;

Or. en

Amendamentul 63
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. reamintește că utilizarea 
tehnologiilor bazate pe inteligența 
artificială în sectorul transporturilor și al 
turismului, cum ar fi conducerea 
autonomă, vehiculele conectate și 
recunoașterea facială și a amprentelor în 
sectorul călătoriilor, joacă un rol 
important în realizarea unei mobilități 
interoperabile, sigure și cu emisii zero, 
însă riscurile care însoțesc aceste 
tehnologii trebuie abordate în mod 
corespunzător; subliniază că factorul uman 
joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

Or. en

Amendamentul 64
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate și gestionate într-o 
manieră eficientă, astfel încât să se evite 
consecințele negative asupra călătorilor și 
consumatorilor europeni; subliniază că 
factorul uman joacă un rol esențial în 
diminuarea și evitarea riscurilor care ar 
putea fi inerente proceselor automatizate;

Or. ro

Amendamentul 65
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. constată că inovația și evoluțiile în 
domeniul tehnologiilor precum inteligența 
artificială ar trebui utilizate pentru a 
crește în continuare siguranța, 
sustenabilitatea și eficiența 
transporturilor; subliniază, totuși, cerința 
de a respecta drepturile și normele 
fundamentale și de a se asigura faptul că 
tehnologiile precum inteligența artificială 
se bazează pe date de înaltă calitate, 
transparente și nediscriminatorii, iar 
transparența algoritmică ar trebui să fie o 
normă executorie;

Or. en

Amendamentul 66
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Massimiliano Salini
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. recunoaște că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și tehnologiile de 
identificare a utilizatorilor în sectorul 
călătoriilor oferă oportunități excelente 
care trebuie exploatate, dar constituie, de 
asemenea, riscuri care trebuie abordate;

Or. en

Amendamentul 67
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate; subliniază că factorul 
uman joacă un rol esențial în diminuarea 
riscurilor care ar putea fi inerente 
proceselor automatizate;

3. avertizează că evoluțiile actuale în 
domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi 
conducerea autonomă și recunoașterea 
facială și a amprentelor în sectorul 
călătoriilor, constituie riscuri majore care 
trebuie abordate și, de asemenea, prezintă 
oportunități care trebuie valorificate; 
subliniază că factorul uman joacă un rol 
esențial în diminuarea riscurilor care ar 
putea fi inerente proceselor automatizate;

Or. pt

Amendamentul 68
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că lipsa 
interoperabilității și a unor standarde 
uniforme împiedică în mod semnificativ 
schimbul și combinația de date privind 
transportul și mobilitatea, provenite din 
diverse surse; subliniază că dezvoltarea 
rapidă a soluțiilor digitale moderne 
pentru transport și turism, cum ar fi 
vehiculele autonome și sistemele de 
transport inteligente (STI), este imposibilă 
fără stabilirea la nivel european a unor 
formate de date comune, uniforme și 
structurate prelucrabile automat, care ar 
trebui să fie bazate pe standarde deschise 
pentru înregistrare; atrage atenția asupra 
rolului important pe care Forumul 
european multipartit privind 
standardizarea în domeniul TIC îl joacă 
în acest sens;

Or. pl

Amendamentul 69
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că aplicarea corectă a 
tehnologiei IA în domeniul 
transporturilor poate fi utilă pentru 
siguranța călătorilor, gestionarea 
traficului, reducerea emisiilor și 
diminuarea costurilor sectoriale; constată 
că beneficiile tehnologiei IA pot fi 
valorificate doar dacă cercetătorii și 
întreprinderile din UE au la dispoziție 
volume mari de seturi de date de înaltă 
calitate; subliniază că, în lipsa unei 
strategii sectoriale specifice privind datele 
din domeniul transporturilor, care să 
vizeze modul de prelucrare, stocare și 
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îmbunătățire a calității datelor, UE va 
rămâne în urmă în ceea ce privește 
punerea în aplicare a tehnologiei IA la 
nivelul acestui sector, pierzând astfel din 
competitivitate;

Or. en

Amendamentul 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să acorde 
turismului locul pe care îl merită în 
viitoarea sa strategie privind datele, 
întrucât acest sector depinde, în prezent, 
în mare măsură de utilizarea de către 
consumatori a platformelor digitale; 
îndeamnă Comisia să promoveze 
standarde ridicate de confidențialitate 
prin intermediul acestor aplicații în 
domeniul turismului;

Or. en

Amendamentul 71
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. remarcă faptul că succesul unei 
strategii a UE privind datele, în special în 
domeniul transporturilor, se bazează pe o 
politică industrială solidă, cu investiții, 
atât pentru sectorul public, cât și pentru 
cel privat, în noua infrastructură de date 
și în economia datelor, menite să 
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construiască o rețea UE rezilientă care să 
promoveze consumul și partajarea rapide 
de date, îmbunătățind eficiența și 
interoperabilitatea sistemului în 
beneficiul tuturor părților interesate și 
protejând totodată mai bine poziția de 
lider a Europei în domeniul digital;

Or. en

Amendamentul 72
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază că 
este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază că 
este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente; subliniază că este 
necesar ca toate organismele de control 
competente să coopereze în ceea ce 
privește exploatarea acestor date între 
statele membre, permițând astfel 
identificarea și neutralizarea persoanelor 
suspecte sau a celor care pregătesc acte 
răuvoitoare împotriva populațiilor de pe 
teritoriul Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 73
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun 
Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej 
Kovařík

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază că 
este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază 
beneficiile potențiale ale partajării de 
date, cum ar fi, de exemplu, navigația în 
timp real pentru evitarea traficului și 
notificarea în timp real a întârzierilor 
apărute în transportul public, pentru 
reducerea numărului de ore suplimentare 
de muncă, creșterea eficienței și evitarea 
blocajelor; subliniază că este important, să 
se ia măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

Or. en

Amendamentul 74
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază că 
este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța în toate modurile de 
transport; subliniază că este important, cu 
toate acestea, să se ia măsuri ferme și 
eficace de securitate cibernetică pentru a 
preveni utilizarea abuzivă în domeniul 
prelucrării și partajării datelor și pentru a 
identifica un numitor comun la abordarea 
aspectelor tehnice și juridice pertinente, în 
special în secțiunile transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 75
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că partajarea de date ar 
putea îmbunătăți eficiența gestionării 
traficului și siguranța rutieră; subliniază 
că este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

4. subliniază că partajarea de date are 
un impact pozitiv asupra eficienței 
gestionării traficului, în special în zonele 
urbane, și a siguranței rutiere; subliniază 
că este important, cu toate acestea, să se ia 
măsuri ferme și eficace de securitate 
cibernetică pentru a preveni utilizarea 
abuzivă în domeniul prelucrării și partajării 
datelor și pentru a identifica un numitor 
comun la abordarea aspectelor tehnice și 
juridice pertinente;

Or. pl

Amendamentul 76
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de activitatea ENISA în ceea 
ce privește securizarea infrastructurii 
critice de transport; subliniază potențialul 
enorm al internetului obiectelor (IoT) 
pentru transporturi, care poate garanta o 
mai bună performanță operațională, o 
securitate sporită și un serviciu eficient în 
timp real; subliniază că tehnologiile de 
generație următoare în sectorul 
transporturilor vor stoca date aproape de 
locul în care sunt generate datele (date la 
margine), ceea ce va crește riscurile 
cibernetice; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE în ceea ce 
privește stabilirea unor protocoale 
comune pentru accesul, stocarea și 
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prelucrarea în condiții de siguranță a 
datelor în sectorul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 77
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că operatorii privați din 
sectorul transporturilor generează o 
cantitate semnificativă de date create în 
timpul furnizării de servicii de interes 
general sau al îndeplinirii unor sarcini 
cofinanțate din fonduri publice, cum ar fi 
transportul public; subliniază că, având 
în vedere importanța și valoarea lor 
ridicată pentru societate, aceste date ar 
trebui să fie puse la dispoziție pentru 
reutilizare în interesul general, 
garantându-se totodată un nivel ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal;

Or. pl

Amendamentul 78
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că parteneriatele 
europene ar putea juca un rol important 
în promovarea inovării și a cercetării în 
domeniul performanței și siguranței 
sectorului transporturilor; subliniază că 
partajarea datelor ar putea avea o 
importanță deosebită pentru consolidarea 
rolului parteneriatelor europene; 
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subliniază că parteneriatele europene 
încheiate în domeniul diferitelor moduri 
de transport pot avea un impact foarte 
benefic asupra implementării sigure, 
sustenabile și inteligente a rețelei 
transeuropene de transport;

Or. en

Amendamentul 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să stabilească 
mijloace de certificare a calității 
aplicațiilor și a serviciilor care să includă 
trasabilitatea utilizatorilor transporturilor, 
a călătorilor și a consumatorilor; solicită 
Comisiei să garanteze utilizarea și 
protecția corespunzătoare a datelor cu 
caracter personal și a dreptului la viață 
privată ale utilizatorilor acestor aplicații 
din domeniul transportului și al 
turismului;

Or. en

Amendamentul 80
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța schimbului 
de date pentru crearea unor sisteme 
interoperabile multimodale de emitere de 
bilete; subliniază necesitatea deosebită a 
emiterii directe de bilete în sectorul 
transportului feroviar și invită Comisia să 
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permită partajarea de date între diferiți 
operatori de transport feroviar, cu scopul 
de a facilita transportul feroviar 
internațional;

Or. en

Amendamentul 81
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Comisia ar trebui să 
faciliteze inovarea și fluxurile de date la 
nivelul întreprinderilor, respectând pe 
deplin dreptul Uniunii în materie de 
protecție a vieții private și a datelor; 
consideră că trebuie facilitate fluxurile de 
date între vehicule și furnizorii de servicii 
și între statele membre;

Or. en

Amendamentul 82
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. constată că întreprinderile 
europene care își desfășoară activitatea în 
unele țări terțe se confruntă din ce în ce 
mai mult cu bariere nejustificate și cu 
restricții digitale; salută angajamentul 
Comisiei de a aborda, în cadrul discuțiilor 
bilaterale și al forurilor internaționale, 
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inclusiv în cadrul OMC, astfel de 
obstacole nejustificate în calea fluxurilor 
internaționale de date;

Or. en

Amendamentul 83
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța schimbului 
de date pentru întreprinderile nou-intrate 
pe piață și pentru inovare; subliniază 
beneficiile partajării de date în sectorul 
transporturilor, în special în ceea ce 
privește sistemele de emitere de bilete, atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 84
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitățile de facilitare a fluxurilor de 
date cu țări terțe importante din punct de 
vedere strategic; consideră că, în acest 
scop, cerințele de localizare a datelor ar 
trebui evitate, după caz, datele trebuie să 
facă obiectul acordurilor de liber schimb 
ale UE, iar eforturile pentru adoptare a 
unor decizii privind caracterul adecvat al 
nivelului de protecție cu țările terțe 
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trebuie accelerate;

Or. en

Amendamentul 85
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. ia act de importanța schimbului de 
date din comunicarea inter-vehicule, între 
infrastructurile de transport și între 
vehicule și infrastructura de transport; 
solicită Comisiei să asigure 
interoperabilitatea între vehicule și 
infrastructura de transport și să pună la 
dispoziție date sigure în interiorul 
vehiculului;

Or. en

Amendamentul 86
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază că accesul competitiv la 
date prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, 
care va fi tot mai importantă pentru 
sectorul transporturilor și al turismului; 
subliniază că întreprinderilor și 
cercetătorilor ar trebui să li se acorde o 
mai mare libertate de utilizare a datelor, 
reducându-se intervențiile normative, în 
special atunci când aplicația IA pentru 
care sunt utilizate datele nu implică 
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riscuri ridicate;

Or. en

Amendamentul 87
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. solicită o strategie privind datele 
care să vizeze sustenabilitatea tuturor 
modurilor de transport; evidențiază 
importanța căilor ferate ca mod de 
transport cu cea mai scăzută amprentă de 
carbon atât pentru transportul de călători, 
cât și pentru cel de mărfuri, și subliniază 
importanța acestora pentru dubla tranziție 
verde și digitală;

Or. en

Amendamentul 88
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază că este necesară 
separarea normativă a IA cu risc ridicat 
de IA cu risc scăzut, în funcție de modul 
în care sunt utilizate datele; consideră că 
această separare nu trebuie să se realizeze 
în funcție de sector, fapt care ar putea 
afecta dezvoltarea tehnologică într-un 
întreg sector, ci ar trebui să se realizeze, 
în schimb, în funcție de modul de 
aplicare, pentru a se asigura precizia în 
domeniul de aplicare al reglementării și 
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pentru a se evita sarcinile administrative 
inutile;

Or. en

Amendamentul 89
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită Comisiei să finalizeze 
rapid implementarea ERTMS în rețeaua 
europeană de transport feroviar, pentru a 
profita de beneficiile unui sistem de 
semnalizare interoperabil;

Or. en

Amendamentul 90
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. subliniază insecuritatea juridică 
concretă cu care se confruntă 
întreprinderile și cercetătorii care 
utilizează date cu caracter personal, 
precum și efectul negativ pe care acest 
lucru îl are asupra inovării; solicită 
Comisiei să prezinte orientări pentru 
procedurile de utilizare a datelor aprobate 
în prealabil, precum și pentru 
pseudonimizare și anonimizare, pentru a 
crește nivelul de securitate juridică pentru 
părțile interesate care depind de utilizarea 
datelor în sectorul transporturilor și cel al 
turismului; consideră că agențiile 
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naționale ar trebui să urmeze aceste 
orientări ale UE în exercitarea autorității 
lor, ca mijloc de asigurare a coerenței în 
materie de reglementare și a continuității 
fluxurilor de date între statele membre;

Or. en

Amendamentul 91
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. subliniază că securitatea juridică 
și posibilitatea echitabilă de a 
supraveghea și de a înțelege normele 
privind datele sunt factori-cheie pentru 
eliberarea potențialului inovator al 
întreprinderilor și al cercetătorilor din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 
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ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date atât între întreprinderi, cât și între 
întreprinderi și consumatori;

ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date atât între întreprinderi, cât și între 
întreprinderi și consumatori; solicită ca 
viitoarea strategie privind datele să 
stabilească un cadru juridic unificat și 
integrat atât pentru legislația actuală, cât 
și pentru viitoarele acte referitoare la 
datele din sectorul transporturilor;

_________________ _________________
4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1. 4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1.
5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64. 5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64.

Or. en

Amendamentul 93
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Søren Gade, Petras Auštrevičius, 
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 
ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date atât între întreprinderi, cât și între 
întreprinderi și consumatori;

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 
ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date atât între întreprinderi, cât și între 
întreprinderi și consumatori, între 
întreprinderi și administrațiile publice și 
între administrațiile publice și 
întreprinderi;

_________________ _________________
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4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1. 4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1.
5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64. 5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64.

Or. en

Amendamentul 94
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 
ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date atât între întreprinderi, cât și între 
întreprinderi și consumatori;

5. solicită monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației în domeniul 
transporturilor, în special a viitorului 
regulament privind informațiile electronice 
în cadrul transportului de mărfuri, a 
Directivei (UE) 2019/1936 privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere4 și a Regulamentului (UE) 
2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent 
ghișeului unic european în domeniul 
maritim5, în vederea asigurării sprijinului 
pentru întreprinderi, a promovării 
digitalizării și a îmbunătățirii schimburilor 
de date între întreprinderi și administrație, 
între întreprinderi și între întreprinderi și 
consumatori;

_________________ _________________
4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1. 4 JO L 305, 26.11.2019, p. 1.
5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64. 5 JO L 198, 25.7.2019, p. 64.

Or. en

Amendamentul 95
Mario Furore, Laura Ferrara

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5a. solicită Comisiei să promoveze 
sistemul GNSS pentru transportul de 
mărfuri grele prin crearea unui portal 
UE-GNSS și a unui software adecvat; 
consideră că sistemul de control bazat pe 
GNSS constituie un instrument eficient 
pentru monitorizarea camioanelor și 
trasabilitatea mărfurilor în timp real și 
constant; reamintește că un astfel de 
portal ar reprezenta un punct de referință 
pentru costurile de efectuare a 
controalelor în trafic, ar permite 
reducerea costurilor legate de îngrijire și 
spitalizare din cauza accidentelor rutiere, 
cu garanții mai mari pentru siguranța 
rutieră, asigurând prelucrarea datelor în 
timp real, cum ar fi datele privind zonele 
de parcare disponibile; consideră, în plus, 
că sistemul GNSS ar putea fi un mijloc de 
restabilire a legalității, asigurând 
aplicarea legislației și prevenind apariția 
operațiunilor ilegale și, de asemenea, 
permițând controlul în vederea combaterii 
dumpingului social și a unei piețe 
neloiale;

Or. it

Amendamentul 96
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că partajarea de date în 
sectorul european al transporturilor ar 
putea facilita proiectele transfrontaliere 
de infrastructură TEN-T, care se 
confruntă adesea cu provocări deosebite 
în ceea ce privește coordonarea 
procedurilor de acordare a autorizațiilor; 
subliniază că un spațiu european al 
datelor, care implică o creștere a 
partajării de date și a digitalizării, ar 
putea avea un impact pozitiv asupra 
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punerii în aplicare a Directivei privind 
rețeaua inteligentă TEN-T și, prin 
urmare, asupra punerii în aplicare a 
măsurilor UE de simplificare în ceea ce 
privește procedurile de acordare a 
autorizațiilor, procedurile de achiziții 
transfrontaliere și alte proceduri 
administrative; subliniază că această 
simplificare a procedurilor este esențială 
pentru a înregistra progrese în realizarea 
rețelei transeuropene de transport într-un 
mod mai eficient, reducând obstacolele 
tehnice și sarcina administrativă și, prin 
urmare, posibilele întârzieri și costuri 
crescute aferente proiectelor de 
infrastructură de transport în rețeaua 
TEN-T;

Or. en

Amendamentul 97
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. propune ca, în procesul de creare 
a unui cadru de reglementare pentru 
schimbul interoperabil de date în sectorul 
transportului feroviar, Comisia să 
revizuiască Regulamentul (UE) nr. 
454/2011 din 5 mai 2011 privind 
specificația tehnică de interoperabilitate 
referitoare la subsistemul „aplicații 
telematice pentru serviciile de călători” al 
sistemului feroviar transeuropean1a și 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2014 din 11 
decembrie 2014 privind specificația 
tehnică de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul „aplicații telematice pentru 
transportul de marfă” al sistemului 
feroviar din Uniunea Europeană și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
62/20062a;



AM\1216779RO.docx 55/69 PE660.081v01-00

RO

_________________
1a JO L 123, 12.5.2011, p. 11.
2a JO L 356, 12.12.2014, p. 438.

Or. pl

Amendamentul 98
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul central al 
sectorului transporturilor în asigurarea 
continuității activităților altor sectoare, 
precum sănătatea, alimentația și industria 
prelucrătoare; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a crea sinergii între 
diferitele spații de date pe care Comisia 
intenționează să le conceapă, de a elimina 
blocajele, de a stimula productivitatea și 
de a facilita libera circulație a mărfurilor 
și a persoanelor;

Or. en

Amendamentul 99
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită o mai bună coordonare 
între statele membre pentru a facilita 
fluxul transfrontalier de date între 
sectoare, prin intermediul dialogului între 
administrațiile publice și părțile 
interesate, cu obiectivul de a stabili o 
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modalitate comună de colectare a datelor 
pe baza principiilor de ușurință a găsirii, 
accesibilitate, interoperabilitate și 
posibilitate de reutilizare;

Or. en

Amendamentul 100
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient;

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții sustenabile, inteligente și 
la prețuri accesibile pentru consumatori și 
autoritățile publice în domeniul mobilității 
urbane și, în același timp, să se asigure că 
transportul public devine sustenabil, 
accesibil și eficient; remarcă, în acest 
context, importanța mobilității ca serviciu 
(Maas); solicită Comisiei să includă pe 
deplin modurile de transport active și să 
pună la dispoziție date privind mersul pe 
bicicletă și mersul pe jos, asigurând, 
totodată, cel mai ridicat nivel de protecție 
a datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 101
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și 
autoritățile publice în domeniul mobilității 

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru cetățeni și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
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urbane și, în același timp, să se asigure că 
transportul public devine mai accesibil și 
mai eficient;

în același timp, să se asigure că transportul 
public devine accesibil la scară largă, 
abordabil ca preț și eficient; îndeamnă 
Comisia să susțină principiul „datelor 
pentru un interes public”, facilitând 
partajarea de seturi de date menite să 
încurajeze cercetarea și să faciliteze 
adoptarea de politici de stimulare a 
mobilității pentru toți cetățenii UE, 
respectând totodată drepturile cetățenilor 
la viață privată;

Or. en

Amendamentul 102
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient;

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane, 
cum ar fi sistemul integrat de emitere de 
bilete, și, în același timp, să se asigure că 
transportul public devine mai accesibil, 
mai abordabil ca preț, mai sigur și mai 
eficient, în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde european, și să se 
garanteze că sunt respectate cele mai 
stricte cerințe privind standardele de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 103
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient;

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și în 
ceea ce privește relația dintre vizitatori și 
rezidenți în orașe și regiuni în care 
turismul înregistrează o pondere mare și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil, mai 
nediscriminatoriu, mai incluziv, mai 
sustenabil și mai eficient pentru toți;

Or. en

Amendamentul 104
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient;

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient, 
mai inteligent și mai sustenabil;

Or. en

Amendamentul 105
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 

6. subliniază că este nevoie să se 
conceapă soluții inteligente și la prețuri 
accesibile pentru consumatori și autoritățile 
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publice în domeniul mobilității urbane și, 
în același timp, să se asigure că transportul 
public devine mai accesibil și mai eficient;

publice în domeniul mobilității urbane și 
interurbane și, în același timp, să se 
asigure că transportul public devine mai 
accesibil și mai eficient;

Or. ro

Amendamentul 106
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a 
reglementa schimbul de date între actorii 
publici (G2G) în tranzacțiile 
transfrontaliere, în special în domenii 
precum informațiile cu privire la istoricul 
vehiculelor de ocazie; constată că lipsa 
unei circulații uniforme și la nivel 
transfrontalier a informațiilor referitoare 
la vehicule are un impact negativ asupra 
siguranței rutiere și asupra protecției 
consumatorilor împotriva fraudei;

Or. pl

Amendamentul 107
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de faptul că dezvoltarea 
dinamică a serviciilor digitale inovatoare 
și a modelelor de afaceri în sectorul 
transporturilor și al turismului nu va fi 
posibilă fără acces gratuit și 
nerestricționat la datele publice care intră 
în domeniul de aplicare al infrastructurii 
pentru informații spațiale3a, cum ar fi 
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datele geodezice și cartografice, modelele 
de teren, ortofotoplanurile, datele privind 
geometria clădirilor și obiectele 
topografice utilizate pentru cartografiere; 
subliniază că publicarea unui volum atât 
de mare de date spațiale va avea un 
impact pozitiv asupra utilizării acestor 
date de către antreprenorii europeni care 
își desfășoară activitatea în sectorul noilor 
tehnologii; solicită Comisiei să creeze un 
sistem de stimulente pentru ca statele 
membre să sprijine procesul de deschidere 
a resurselor de date geodezice și de 
punere la dispoziție a acestora cu titlu 
gratuit;
_________________
3a JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

Or. pl

Amendamentul 108
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate; consideră 
că apariția unor tehnologii noi și 
continuarea digitalizării, precum și 
tranziția către decarbonizare ar avea un 
impact asupra creșterii, competitivității și 
prosperității sectorului; consideră, în 
consecință, că formarea și recalificarea 
regulată a forței de muncă existente în 
acest sector este extrem de importantă, cu 
un accent special pe competențele digitale 
și pe tehnologiile inovatoare;
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Or. en

Amendamentul 109
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri și de călători ar trebui să aibă drept 
scop reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi și 
utilizatori, însă ar trebui să se asigure, în 
același timp, că locurile de muncă sunt 
protejate, prin cursuri regulate de formare 
și recalificare a forței de muncă existente; 
subliniază importanța competențelor 
digitale și a tehnologiilor inovatoare 
pentru îmbunătățirea eficienței și a 
ușurinței în utilizare a sectorului 
european al transporturilor;

Or. en

Amendamentul 110
Kosma Złotowski

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, 
protejarea întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier împotriva abuzului de 
servicii de control și acordarea 
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posibilității operatorilor din toate statele 
membre, în special IMM-urilor, să 
furnizeze în mod liber servicii de transport 
pe piața unică, verificându-le cu ușurință 
identitatea și autorizațiile;

Or. pl

Amendamentul 111
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență potențialul unei 
strategii europene privind datele pentru 
sectorul transportului de mărfuri; 
subliniază oportunitățile de îmbunătățire 
a fluxurilor transportului de mărfuri, 
pentru a îmbunătăți fluența, eficiența și 
trasabilitatea acestora, precum și 
potențialul digitalizării documentelor în 
cadrul transportului de mărfuri, ceea ce ar 
putea reduce costurile și sarcinile 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

Or. en

Amendamentul 112
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
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administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

administrative pentru întreprinderi și 
autoritățile publice, însă ar trebui să se 
asigure, în același timp, că drepturile 
lucrătorilor sunt respectate și că se 
asigură recalificarea și actualizarea 
competențelor necesare;

Or. en

Amendamentul 113
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate prin 
perfecționare;

Or. de

Amendamentul 114
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi și 
clienții lor, însă ar trebui să se asigure, în 
același timp, că locurile de muncă sunt 
protejate;
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Or. de

Amendamentul 115
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, însă ar 
trebui să se asigure, în același timp, că 
locurile de muncă sunt protejate;

7. scoate în evidență că digitalizarea 
documentelor în cadrul transportului de 
mărfuri ar trebui să aibă drept scop 
reducerea costurilor și a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, 
stimulând creșterea economică și, prin 
urmare, crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 116
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să acorde o 
atenție specială situației întreprinderilor 
nou-înființate și IMM-urilor și să 
elaboreze viitoarea legislație astfel încât 
să îmbunătățească condițiile pentru aceste 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 117
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea de a evita 
introducerea unor cerințe care să 
împiedice activitatea întreprinderile nou-
înființate și a IMM-urilor din sectorul 
digital, cu scopul de a menține o 
diversitate a actorilor, de a asigura un 
nivel satisfăcător de concurență și de a 
preveni apariția monopolurilor;

Or. en

Amendamentul 118
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că directivele 
existente, ca de exemplu Directiva privind 
STI, nu ar trebui să fie erodate prin 
introducerea unui ansamblu de norme 
generale.

8. subliniază faptul că directivele 
existente, ca de exemplu Directiva privind 
STI, nu ar trebui să fie erodate prin 
introducerea unui ansamblu de norme 
generale; solicită Comisiei să includă 
partajarea de date, în special în domeniul 
sistemelor de emitere de bilete și de 
rezervare, în viitoarea revizuire a 
Directivei privind STI;

Or. en

Amendamentul 119
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Proiect de aviz
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Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că directivele 
existente, ca de exemplu Directiva privind 
STI, nu ar trebui să fie erodate prin 
introducerea unui ansamblu de norme 
generale.

8. subliniază faptul că directivele 
existente, ca de exemplu Directiva privind 
STI, nu ar trebui să fie erodate prin 
introducerea unui ansamblu de norme 
generale și că facilitarea unui mediu de 
partajare a datelor va fi esențială pentru 
UE în următorii ani;

Or. en

Amendamentul 120
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că locurile de muncă 
tradiționale din sectorul transporturilor 
din prezent se vor diminua semnificativ 
sau vor evolua în noi roluri care necesită 
noi competențe; subliniază necesitatea 
unor programe menite să sprijine 
actualizarea competențelor și 
recalificarea lucrătorilor din sectorul 
transporturilor, contribuind la 
alfabetizarea forței de muncă în domeniul 
datelor;

Or. en

Amendamentul 121
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, 
Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută propunerea de strategie a 
UE privind datele pentru API și formate 
de date compatibile, întrucât 
interoperabilitatea formatului asigură, de 
asemenea, o concurență loială și condiții 
de concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 122
Jakop G. Dalunde

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că datele pot fi un 
element eficient în lupta împotriva 
prejudecăților de gen și încurajează 
utilizarea de seturi de date imparțiale 
pentru a crește gradul de securitate în 
transportul femeilor;

Or. en

Amendamentul 123
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia să elaboreze 
politici în cooperare cu statele membre 
pentru a promova educația în domeniul 
STIM, cu scopul de a dezvolta talente în 
acest domeniu; subliniază necesitatea de a 
reține aceste talente, creând, printre 
altele, trasee profesionale în domeniul 
ingineriei software și al științei datelor, 



PE660.081v01-00 68/69 AM\1216779RO.docx

RO

punând un accent deosebit pe egalitatea 
de gen în acest sector, finanțând totodată 
cercetarea care contribuie la crearea de 
know-how european, necesare pentru 
dezvoltarea tehnologiilor de generație 
următoare;

Or. en

Amendamentul 124
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază necesitatea unei 
propuneri legislative a UE, care să 
prevadă un cadru de guvernanță pentru 
accesul la date, destinat autorităților 
publice și întreprinderilor, accesibil de 
asemenea dezvoltatorilor de tehnologie; 
consideră că posibilitatea ca 
întreprinderile și publicul să reutilizeze 
datele ar putea contribui la abordarea 
provocărilor societale majore și la 
stimularea dezvoltării economice în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 125
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază beneficiile enorme ale 
datelor pentru sectorul turismului, care 
vor sprijini în mare măsură 
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administrațiile naționale, regionale și 
locale în elaborarea politicilor de 
protejare a sustenabilității sociale, 
economice și de mediu a turismului; ia act 
de beneficiile utilizării seturilor de date în 
ceea ce privește economia circulară, 
gestionarea mulțimilor, experiența 
clienților și programele de servicii 
lingvistice pentru turism;

Or. en

Amendamentul 126
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. solicită crearea unui spațiu 
european al datelor pentru turism, cu 
obiectivul de a-i ajuta pe toți actorii din 
cadrul sectorului, în special IMM-urile, 
să beneficieze de volume mari de date 
pentru a pune în aplicare politici și 
proiecte la nivel regional și local, 
facilitând redresarea și stimulând 
digitalizarea;

Or. en


