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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že digitalizace vytváří v odvětví dopravy nové příležitosti pro výrobce, 

provozovatele, investory, pracovníky i cestující a je nezbytnou podmínkou toho, aby toto 

odvětví bylo i nadále konkurenceschopné a operativní a zvyšovalo svou efektivnost, a aby 

byly dopravní služby udržitelnější a výkonnější; 

B. vzhledem k tomu, že digitalizace vytváří nové příležitosti pro malé a střední podniky a pro 

začínající podniky a je příznivá pro vznik nových podnikatelských modelů, včetně rozvoje 

ekonomiky sdílení v odvětví dopravy v takových oblastech, jako jsou spolujízdy a sdílení 

automobilů, společné využívání jízdních kol a slučování přepravovaného nákladu; 

C. vzhledem k tomu, že digitalizace již přispěla k transformaci odvětví dopravy tím, že 

umožnila zejména postupnou automatizaci druhů dopravy a vedla k usnadnění dopravních 

služeb; 

D. vzhledem k tomu, že digitalizace musí nadále být jednou z hlavních priorit odvětví 

dopravy, s cílem podpořit jeho přitažlivost a zajistit mu silné hospodářské postavení 

v Evropě i vůči třetím zemím; 

E. vzhledem k tomu, že digitalizace může podpořit odvětví cestovního ruchu ve prospěch 

cestujících a jejich mobility tím, že poskytuje mimo jiné snadný přístup k informacím 

v reálném čase a širokou nabídku služeb; 

1. vítá sdělení Komise nazvané „Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních 

přínosů jednotného digitálního trhu“ (COM(2016)0180), nicméně vyjadřuje politování 

nad tím, že se v případě odvětví dopravy zaměřuje pouze na konektivitu a automatizaci při 

řízení, a dostatečně se nezabývá všemi existujícími problémy; připomíná, že ačkoli 

propojené a automatizované automobily patří v tomto odvětví k nejzajímavějším 

digitálním transformacím, existuje zde potenciál pro digitalizaci všech druhů dopravy jak 

v provozních, tak v administrativních procesech i prostřednictvím hodnotového řetězce od 

výrobců po cestující a nákladní dopravu, a také pro koordinaci se všemi novými 

technologiemi používanými v tomto odvětví, jako jsou evropské globální družicové 

navigační systémy EGNOS a Galileo, u nichž lze již v blízké budoucnosti očekávat 

výsledky; žádá Komisi, aby se zaměřovala na digitální transformace ve všech druzích 

dopravy, včetně služeb souvisejících s dopravou a cestovním ruchem; 

2. poukazuje na to, že proces digitalizace nepřináší užitek celému odvětví dopravy ve 

stejném rozsahu a že to vedlo k nežádoucímu roztříštění vnitřního trhu jak z hlediska 

různých druhů dopravy, tak i v rámci stejného druhu; zdůrazňuje, že mezi členskými státy 

existují významné a narůstající rozdíly, pokud jde o konkurenceschopnost a digitalizaci 

dopravy, které se projevují také mezi regiony, společnostmi a malými a středními 

podniky; je přesvědčen, že vypracování koordinované strategie digitalizace průmyslu pro 

EU by mohlo přispět k překonání této roztříštěnosti a rozdílů a k přilákání investic do 

digitálních projektů; zdůrazňuje, že cílem by neměl být pouze další politický dokument, 

ale skutečná strategie odrážející inovační trendy a tržní potenciál, a že její provádění by 
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mělo být průběžně hodnoceno;  

3. domnívá se, že strategie digitalizace průmyslu přispěje k vyřešení některých 

z nejnaléhavějších problémů v odvětví dopravy a cestovního ruchu; vyzývá proto Komisi, 

aby digitalizaci dále podporovala s cílem: 

 a) zlepšit celkovou bezpečnost, kvalitu a environmentální výkonnost odvětví dopravy; 

 b) zdokonalit bezbariérový přístup pro každého včetně starších osob a osob s omezenou 

pohyblivostí nebo se zdravotním postižením, a rozšířit povědomí o alternativních 

řešeních mobility, která cestujícím poskytují větší možnost volby, uživatelsky 

vstřícnější produkty odpovídající jejich potřebám a více informací, a to v celé EU 

a v městských i méně rozvinutých regionech; 

 c) snížit náklady na dopravu, např. náklady na údržbu, a zlepšit účinnost využívání 

stávající kapacity dopravní infrastruktury (např. pomocí tzv. platooningu, tj. 

seskupování vozidel, a pomocí spolupracujících inteligentních dopravních systémů 

(C-ITS), železničních tratí vybavených evropským systémem řízení železničního 

provozu (ERTMS) a říčních informačních služeb (RIS)); 

 d) zlepšit konkurenceschopnost podporou toho, aby do odvětví vstupovali noví hráči, 

zejména malé a střední podniky a startupy, kteří by představovali výzvu pro stávající 

monopoly; 

 e) usnadnit řádné a harmonizované prosazování právních předpisů EU pomocí rozvoje 

systémů řízení dopravy, inteligentních dopravních systémů, digitálních tachografů, 

elektronických systémů výběru mýtného aj. a vytvořit regulační rámce přizpůsobené 

skutečným situacím, jež mohou nově vzniknout v důsledku využívání vyspělých 

technologií; 

 f) snížit administrativní zátěž pro malé a středně velké dopravce a začínající podniky, 

například v odvětví nákladní dopravy a logistiky, zjednodušením administrativních 

postupů, zajištěním sledování a monitorování nákladů a optimalizací jízdních řádů 

a dopravních toků; 

 g) nadále zajišťovat ochranu práv cestujících včetně ochrany údajů, a to také při 

multimodálních cestách; 

 h) omezit problémy související s informační asymetrií na trhu dopravy; 

 i) podporovat atraktivitu a rozvoj odvětví cestovního ruchu, které pomáhá vytvářet 

přibližně 10 % evropského HDP, a tvůrčích odvětví v městských, venkovských 

a nejvzdálenějších oblastech, například pomocí lepší integrace mobility a služeb 

cestovního ruchu, včetně dopravy do méně známých destinací; 

4. poukazuje na to, že nepřetržitá a výkonná konektivita je nezbytným předpokladem pro 

rychlé, bezpečné a spolehlivé propojení ve všech druzích dopravy a pro další digitalizaci 

odvětví dopravy; vyjadřuje politování nad velkou roztříštěností digitálního pokrytí v EU; 

domnívá se, že pro digitalizaci odvětví dopravy mají zásadní význam investice do 

širokopásmového připojení a spravedlivé přidělování spektra; zdůrazňuje v této 
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souvislosti, že je třeba mít vizi zahrnující několik odvětví, jako je elektronika, 

telekomunikace, doprava a cestovní ruch; vyzývá Komisi a členské státy, aby dostály 

svému závazku a nejpozději do roku 2025 zajistily takovéto připojení pro hlavní dopravní 

cesty a uzly a aby zahájily opatření k dosažení plného pokrytí v celé EU; 

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí podněcovat a přitahovat veřejné a soukromé investice, které 

by zajistily náležité financování přechodu k digitálním procesům a podpořily rozvoj 

související infrastruktury; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby spolupráce a investice 

v oblasti digitalizace dopravy na evropské úrovni vedly k postupné konvergenci mezi 

jednotlivými oblastmi, a to i díky většímu počtu příležitostí k digitalizaci MSP pomocí 

stávajících finančních prostředků EU; je přesvědčen, že by bylo možné lépe a efektivněji 

koordinovat a využívat stávající finanční prostředky EU (mimo jiné v souvislosti 

s politikou soudržnosti), zejména Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který 

dosud nepřinesl adekvátní výsledky v podobě projektů opravdu inovativního charakteru; 

6. poukazuje na to, že by v blízké budoucnosti mohla rapidně narůst autonomní doprava, 

a vyzývá proto Komisi, aby co nejdříve vyjasnila pravidla bezpečnosti a odpovědnosti pro 

plně autonomní dopravu s cílem stanovit právní podmínky a zajistit tak její rychlé 

a účinné začlenění na trhu; 

7. je pevně přesvědčen, že otevřená data, data velkého objemu a analýzy dat jsou zejména 

v odvětví dopravy i nadále klíčovými prvky pro plné využití výhod jednotného digitálního 

trhu a podporu inovací; vyjadřuje politování nad tím, že iniciativy směřující k usnadnění 

toku dat jsou stále roztříštěné; zdůrazňuje, že je nutná větší právní jistota, zvláště pokud 

jde o vlastnictví a odpovědnost, na základě plně respektovaného soukromí a ochrany 

údajů; 

8. uznává přínos začínajících podniků a malých a středních podniků k procesu digitalizace 

a zdůrazňuje, že je důležité, aby jim byla poskytnuta odpovídající podpora a nástroje, a to 

v případě potřeby i finanční, aby se zajistilo využívání jejich inovací a podpořila se jejich 

integrace na trhu; podporuje například myšlenku dalšího rozvoje center pro digitální 

inovace v celé EU, kde by mohla vznikat nová odborná střediska a partnerství klastrů; 

9. konstatuje, že s rostoucí digitalizací prodeje jízdenek a letenek se zvyšuje množství 

informací, které mají spotřebitelé na internetu okamžitě k dispozici, ale které jsou čím dál 

častěji dostupné v takové podobě, kdy je obtížné porovnat nabídky; domnívá se, že je 

proto třeba v případě prodeje, a především internetového prodeje, posílit záruky 

transparentnosti a neutrality, aby si spotřebitelé mohli vybírat na základě spolehlivých 

informací, které by se netýkaly pouze ceny, ale i dalších parametrů, mimo jiné kvality 

služeb a souvisejících nabídek; je přesvědčen, že tato transparentnost podpoří jak 

hospodářskou soutěž, tak rozvoj multimodální dopravy; 

10. konstatuje, že digitální transformace v odvětví dopravy a cestovního ruchu, zejména 

rozvoj ekonomiky sdílení a ekonomiky založené na poptávce, značně přispívá ke změně 

chování cestujících a spotřebitelů, pokud jde o mobilitu a cestovní ruch, ale zvyšuje 

i potřebu přizpůsobení infrastruktury; vyzývá Komisi, aby posoudila účinky digitalizace 

ve službách v odvětví dopravy, mobility a cestovního ruchu, se zvláštním zaměřením na 

chování a volby uživatelů těchto služeb, a aby dále uvolnila potenciál této společenské 

změny; 
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11. připomíná, že digitalizace není jen technickou záležitostí, ale má širší sociální, pracovní 

a ekonomické důsledky, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby co nejdříve vypracovala 

podrobnou analýzu těchto důsledků; konstatuje, že s cílem využít plný potenciál 

digitalizace, mimo jiné při vytváření pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců, 

a s cílem zabránit obrovskému nedostatku pracovníků kvalifikovaných pro práci s IKT 

v Evropě v nadcházejících letech, je nutné zajistit rozsáhlé zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců a investice do odborné přípravy na všech úrovních s cílem připravit se na 

integraci digitálních technologií; vyzývá členské státy, aby v tomto smyslu udělily prioritu 

příslušným opatřením a aby začlenily digitalizaci do svých vnitrostátních strategií pro 

odvětví dopravy. 
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