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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „Evropská strategie pro 
data“ (COM(2020)0066),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 
2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy 
a pro rozhraní s jinými druhy dopravy1 (směrnice o inteligentních dopravních 
systémech) a příslušné akty v přenesené pravomoci,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 
2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství3,

– s ohledem na nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 
železničního systému v Evropské unii4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o evropské strategii týkající se 
spolupracujících inteligentních dopravních systémů5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o autonomním řízení vozidel 
v evropské dopravě6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu7,

– s ohledem na postoj Evropského parlamentu k návrhu evropského právního rámce pro 
klima přijatý dne 8. října 20208,

A. vzhledem k tomu, že společná evropská strategie pro data by měla přinést evropskému 
odvětví dopravy a cestovního ruchu výhody a přispívat k přechodu na bezpečný, 
udržitelný a účinný dopravní systém a současně by měla zajistit dostatečnou 
interoperabilitu s jinými odvětvími, a to zejména podněcováním rozvoje technologií 
založených na umělé inteligenci; vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a podporovat 
spravedlivé podmínky na trhu pro evropské hospodářství a podniky, zejména pro 
mikropodniky a malé a střední podniky, a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 

1 Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.
3 Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.
4 Úř. věst. L 158, 27.5.2016, s. 1.
5 Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 2.
6 Přijaté texty, P8_TA(2019)0005.
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0253.
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mezi účastníky trhu a všemi druhy dopravy;

B. vzhledem k tomu, že evropská strategie pro data by měla přispět k uvedení unijního 
odvětví dopravy do souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a k plnění unijních cílů 
v oblasti klimatu; vzhledem k tomu, že tato strategie by měla usnadnit přechod na 
udržitelný a bezproblémový jednotný multimodální evropský dopravní prostor 
s nulovými emisemi;

C. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky působící v dopravě a cestovním ruchu plně 
nevyužívají údaje, které generují; vzhledem k tomu, že mnoho malých a středních 
podniků neví o hodnotě svých údajů, postrádá nástroje pro jejich zpracování a není 
dostatečně připraveno na působení v digitální ekonomice;

D. vzhledem k tomu, že zásady ochrany soukromí a záruky práv spotřebitelů a cestujících 
by měly být základem veškerých evropských legislativních opatření v oblasti dopravy, a 
to i pokud jde o digitalizaci;

E. vzhledem k tomu, že cílem provádění evropské strategie pro data by mělo být zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy v digitální oblasti, zajištění bezpečné dopravy, 
interoperability, kompatibility, návaznosti, bezpečnosti využívání údajů, dekarbonizace 
dopravy a snížení dopadu dopravy na životní prostředí, multimodality dopravy a dalšího 
rozvoje digitalizace, zejména dokumentů v elektronické podobě, s cílem snížit 
zbytečnou administrativní zátěž a náklady podniků a občanů a zároveň vytvořit kvalitní 
pracovní místa;

F. vzhledem k tomu, že cílem sdílení údajů v odvětví dopravy je zlepšit řízení dopravy, a 
tím i bezpečnost, udržitelnost, minimalizaci údajů a efektivitu osobní i nákladní 
dopravy; vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité zaměřit se na citlivé otázky, jako je 
ochrana údajů, ochrana soukromí, práva spotřebitelů a bezpečnost citlivých a osobních 
údajů;

G. vzhledem k tomu, že evropský datový prostor bude v odvětví dopravy úspěšný pouze 
tehdy, pokud se EU podaří dostatečně investovat do technologií a infrastruktury, což 
následně posílí technologickou nezávislost Evropy v odvětví ekonomiky založené na 
datech;

H. vzhledem k tomu, že Unie již podnikla kroky k regulaci způsobu, jak by údaje měly být 
používány a uchovávány v oblasti dopravy, a to mimo jiné nařízením (EU) 2020/1056 o 
elektronických informacích o nákladní dopravě9, směrnicí (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury10, nařízením (EU) 2019/1239 o vytvoření evropského 
prostředí jednotného námořního portálu11 a návrhem nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění 
celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických 
informacích o nákladní dopravě, Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 33.
10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 
2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské 
prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU, Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64.
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(COM(2019)0038);

I. vzhledem k tomu, že evropská strategie pro data by měla zvýšit bezpečnost, udržitelnost 
a účinnost evropské dopravy; vzhledem k tomu, že údaje by měly být zpřístupňovány 
v souladu se zásadou „co nejotevřenější – nepřístupné jen v nezbytné míře“; vzhledem 
k tomu, že shromažďování, sdílení a používání údajů musí respektovat základní práva 
EU, zaručovat ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o omezení účelu a vyloučení 
jejich využití v odvětvích, jako je reklama, a musí rovněž zajistit ochranu citlivých 
údajů a nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti;

1. vítá návrh Komise na vytvoření jednotného evropského trhu s údaji, včetně společného 
evropského datového prostoru pro mobilitu; uznává jeho obrovský potenciál; 
zdůrazňuje, že takový datový prostor by měl přinášet výhody z hlediska udržitelnosti 
evropské dopravy a současně by měl být výhodný i pro evropské občany, spotřebitele, 
zdravotnické pracovníky, výzkumné pracovníky a podniky, jak pro ty, které generují 
data, tak pro ty, které data shromažďují a zpracovávají, a to s přihlédnutím k jejich 
konkurenceschopnosti, obchodním modelům a obchodním tajemstvím, a zároveň by 
měl bránit nepovolenému přístupu k citlivým údajům a zajistit kybernetickou 
bezpečnost a plný soulad s právními předpisy EU na ochranu soukromí a údajů;

2. klade důraz na to, aby se EU stala světovým lídrem v oblasti digitálních inovací, 
digitalizace podniků a inteligentního využívání dat v oblasti dopravy, mobility a 
cestovního ruchu;

3. zdůrazňuje, že budoucí právní předpisy musí spíše usnadňovat, technologický rozvoj, 
inovace a přenositelnost údajů, než aby jim bránily, a současně musí posilovat postavení 
spotřebitelů a cestujících a zvyšovat jejich informovanost o právech a odpovědnosti 
v digitální oblasti, aby se tak stali plnohodnotnými účastníky datového prostoru pro 
mobilitu;

4. zdůrazňuje, že tento evropský datový prostor by měl být zvlášť zajímavý pro evropskou 
dopravu a logistiku, neboť může zvýšit účinnost při organizaci a řízení toků nákladní a 
osobní dopravy a může být současně využit k lepšímu a účinnějšímu využívání 
infrastruktury a zdrojů napříč transevropskými dopravními sítěmi (TEN-T);

5. dále zdůrazňuje, že tento evropský datový prostor rovněž zajistí lepší viditelnost v rámci 
dodavatelského řetězce, řízení dopravních a nákladních toků v reálném čase, 
interoperabilitu a multimodalitu, jakož i zjednodušení a snížení administrativní zátěže 
v rámci sítí TEN-T, zejména na přeshraničních úsecích;

6. vybízí Komisi, aby usnadnila dobrovolné sdílení údajů; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala opatření, která by podniky motivovala ke sdílení svých příslušných údajů, 
případně prostřednictvím systému odměňování, a byly tak sdíleny rozsáhlé soubory 
údajů z dopravy, k nimž by měly rovněž přístup podniky z EU, zejména ty, pro které je 
v důsledku nedostatku zdrojů obtížné shromažďovat, uchovávat a využívat vlastní 
údaje, jakož i získat přístup k údajům nezbytným k využití výhod technologického 
pokroku; zdůrazňuje, že je třeba, aby smlouvy stanovily jasné povinnosti a odpovědnost 
subjektů shromažďujících údaje, pokud jde o přístup k údajům, jejich uchovávání, 
sdílení a zpracování, aby se omezilo zneužívání těchto údajů;
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7. zdůrazňuje potřebu zabránit patovým situacím, které u poskytovatele služeb nebo 
u technologií omezují využívání údajů pořízených z veřejných zdrojů; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby programy veřejného financování a zadávání veřejných zakázek dostatečně 
budovaly kapacitu veřejných orgánů členských států pro uchovávání a zpracování 
údajů, což dále usnadní sdílení údajů mezi podniky a veřejnou správou (B2G), mezi 
orgány veřejné správy navzájem (G2G) a mezi veřejnou správou a podniky (G2B);

8. poukazuje na skutečnost, že malý počet digitálních platforem ze třetích zemí si 
vybudoval silnou pozici na trhu EU a byl schopen shromáždit velké množství údajů a že 
tyto platformy v zemích svého původu fungují pod nepříliš oficiálním a strukturovaným 
státním dohledem na základě směsice zákonů o ochraně soukromí a samoregulace 
dotčeného odvětví; s ohledem na tuto situaci konstatuje, že evropské právní předpisy 
musí být koncipovány tak, aby usnadňovaly vznik a růst digitálních platforem v EU, 
snižovaly závislost na zahraničních platformách a zvyšovaly konkurenceschopnost 
Evropy; v případech, kdy existuje náležitě definovaná, systémová nerovnováha na trhu, 
a v případech, kdy je oprávněná vzhledem k převažujícímu veřejnému zájmu, považuje 
za zásadní, aby EU stanovila závazné povinnosti týkající se sdílení údajů mezi podniky 
(B2B) a sdílení údajů typu B2G a přístupu k nim a aby byly současně plně dodrženy 
unijní předpisy v oblasti práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství za účelem 
zajištění rovných podmínek s cílem podpořit růst podniků EU a MSP v dopravě a 
zároveň chránit práva občanů na soukromí; vyzývá k řádnému provádění směrnice o 
otevřeném prostoru12, která stanoví nová pravidla pro sdílení údajů veřejnými podniky 
v dopravě;

9. poukazuje na to, že ohledně údajů, které jsou generovány v dopravě, je třeba vyjasnit 
vlastnická a užívací práva, a zajistit tak svobodnou výměnu a zpracovávání neosobních 
a anonymizovaných údajů veřejnými a soukromými subjekty; zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout legislativní opatření k odstranění překážek bránících výměně a opakovanému 
použití údajů;

10. bere na vědomí pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů13 týkající se 
zpracovávání osobních údajů pro propojená vozidla, které zdůrazňují, že je nutné řešit 
problém rozlišování mezi osobními a neosobními údaji v těchto vozidlech a podporovat 
pravidlo zakotvené v čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, 
podle něhož je pro přístup k údajům v koncových zařízeních, jejich uchovávání a 
zpracovávání zapotřebí předchozího souhlasu subjektu údajů; zdůrazňuje, že pro 
dosažení právní jistoty je důležité právně rozlišovat mezi osobními a neosobními údaji; 
vyzývá Komisi, aby vydala konkrétní pokyny k tomu, jak by měla být pravidla nařízení 
2016/679 uplatňována na smíšené soubory údajů v odvětví dopravy, aby bylo zaručeno 
plné dodržování ochrany údajů;

11. poukazuje na to, že evropské odvětví dopravy, včetně logistického hodnotového řetězce 
EU, vytváří společně s odvětvím cestovního ruchu velké množství údajů strategického a 
ekonomického významu; zdůrazňuje, že další digitalizace těchto odvětví by vytvářením 
dalších obchodních modelů a nových pracovních příležitostí posílila růst, 

12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a 
opakovaném použití informací veřejného sektoru, Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 56.
13 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – pokyny 1/2020 pro zpracování osobních údajů v souvislosti 
s propojenými vozidly a aplikacemi souvisejícími s mobilitou.
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konkurenceschopnost a prosperitu evropského odvětví dopravy a cestovního ruchu; 
zdůrazňuje, že cílem shromažďování, sdílení a využívání údajů by mělo být zvyšování 
bezpečnosti a efektivity dopravy a snižování emisí a že by měla být podporována 
výměna údajů, přičemž by měla být současně dodržována vhodná opatření na ochranu 
soukromí a bezpečnosti;

12. upozorňuje, že veřejný i soukromý sektor a digitální platformy vytvářejí obrovské 
množství nezpracovaných dat, tj. údajů, které nebyly zpracovány pro použití, a 
neosobních údajů s potenciálem sloužit veřejnému blahu jak v odvětví dopravy, tak i 
mimo něj; vyzývá Komisi, aby vybízela ke zveřejňování takových údajů jako 
otevřených dat a aby vypracovala model spolupráce mezi zúčastněnými stranami;

13. uznává přínosy sdílení údajů pro bezpečnost a udržitelné a účinné řízení dopravy; 
zdůrazňuje však, že je důležité přijmout důrazná a účinná opatření v oblasti ochrany 
osobních údajů a kybernetické bezpečnosti s cílem zabránit zneužívání při zpracování a 
sdílení údajů;

14. zdůrazňuje, že správné uplatňování technologie umělé inteligence v dopravě může 
skýtat řadu možností, pokud jde o zajištění interoperabilní, účinné a bezpečné mobility 
bez emisí, a to zejména v otázkách bezpečnosti cestujících, řízení dopravy, snižování 
emisí a snižování odvětvových nákladů;

15. konstatuje, že současný vývoj umělé inteligence, jako je autonomní řízení, propojená 
vozidla a technologie pro identifikaci uživatelů při cestování, přináší velká rizika, která 
je třeba řešit a účinně řídit tak, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na evropské 
cestující a spotřebitele; v tomto kontextu a v souvislosti s používáním biometrických 
technologií poukazuje na možná rizika a porušování práv na ochranu soukromí; 
zdůrazňuje, že občané musí mít i nadále možnost používat veřejná a soukromá vozidla a 
dopravní infrastrukturu, jakož i služby cestovního ruchu bez povinnosti podrobit se 
biometrickému rozpoznávání s výjimkou případů, kdy je použití technologie 
biometrického rozpoznávání nezbytné z naléhavých důvodů veřejného zájmu, které jsou 
jasně vymezeny v právních předpisech EU nebo členských států;

16. zdůrazňuje, že lidský faktor hraje klíčovou úlohu, a zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby umělá inteligence, robotika a související technologie byly důsledně zaměřené na 
člověka a přispívaly k dobrým životním podmínkám a bezpečnosti lidí, blahobytu 
společnosti a dobrému stavu životního prostředí, a to při snižování rizik, která mohou 
být spojena s automatizovanými procesy; vyzývá Komisi, aby ve své nadcházející 
iniciativě týkající se umělé inteligence a jejího uplatňování zvážila konkrétní potřeby 
odvětví dopravy a cestovního ruchu a různých druhů dopravy;

17. zdůrazňuje, že konkurenční přístup k údajům má zásadní význam pro rozvoj umělé 
inteligence, a to stále více v dopravě a cestovním ruch, a že technologické výhody 
umělé inteligence lze využít pouze v případě, že výzkumní pracovníci a podniky v EU 
mají k dispozici velké objemy vysoce kvalitních datových souborů a nejsou při tom 
zatěžovány nadměrnou regulací, zejména tehdy, pokud aplikace umělé inteligence, pro 
něž se údaje používají, neobnášejí velká rizika;

18. zdůrazňuje, že bez odvětvové strategie pro dopravní údaje týkající se toho, jak 
zpracovávat a uchovávat údaje a zvyšovat jejich kvalitu, bude EU zaostávat při 
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zavádění technologie umělé inteligence v tomto odvětví, čímž bude ztrácet 
konkurenceschopnost;

19. zdůrazňuje, že je zapotřebí regulačně oddělit umělou inteligenci představující vysoké 
riziko od umělé inteligence představující nízké riziko, a to na základě toho, jak jsou 
údaje využívány; konstatuje, že toto oddělení nesmí být provedeno podle odvětví, což 
by mohlo bránit technologickému rozvoji v celém odvětví, ale spíše podle způsobu 
uplatňování, aby se zajistila přesnost v oblasti regulace a aby se zabránilo zbytečné 
administrativní zátěži;

20. poukazuje na značnou právní nejistotu, jíž čelí podniky a výzkumní pracovníci 
využívající osobní údaje, a na to, že tato nejistota brzdí inovace; žádá Komisi, aby 
předložila pokyny pro předem schválené postupy využívání údajů, jakož i pro 
pseudonymizaci a anonymizaci, s cílem zvýšit právní jistotu pro zúčastněné strany 
závislé na využívání dat v odvětví dopravy a cestovního ruchu; domnívá se, že národní 
agentury by se měly při výkonu svých pravomocí řídit těmito pokyny EU, aby zajistily 
soudržnost právních předpisů a plynulé toky údajů mezi členskými státy;

21. zdůrazňuje, že právní jistota a spravedlivá možnost dohlížet na vývoj pravidel pro údaje 
a porozumět jim jsou klíčovými faktory pro uvolnění inovačního potenciálu evropských 
podniků a výzkumných pracovníků;

22. zdůrazňuje, že nedostatečná interoperabilita a jednotné normy výrazně brání výměně a 
kombinování údajů o dopravě a mobilitě z různých zdrojů; poukazuje na to, že rychlý 
rozvoj moderních digitálních řešení pro dopravu a cestovní ruch, jako jsou autonomní 
vozidla a inteligentní dopravní systémy (ITS), není možný, aniž by byly na evropské 
úrovni zavedeny společné, jednotné, strukturované a strojově čitelné datové formáty, 
které by měly být založeny na otevřených normách pro zaznamenávání; upozorňuje na 
důležitou úlohu, kterou v tomto ohledu hraje Evropská platforma pro normalizaci 
v oblasti IKT složená z mnoha zúčastněných stran; vyzývá Komisi, aby zajistila 
vypracování společných norem pro údaje v odvětví dopravy s cílem optimalizovat 
interoperabilitu, kompatibilitu a návaznost údajů v dopravním systému;

23. konstatuje, že úspěch strategie EU pro data, zejména v oblasti dopravy, se opírá o 
řádnou průmyslovou politiku, jejíž veřejné i soukromé investice do nové datové 
infrastruktury a ekonomiky založené na datech mají vybudovat odolnou síť EU, která 
bude podporovat rychlé využití a sdílení údajů, zvýší interoperabilitu ve prospěch všech 
zúčastněných stran a zároveň přispěje k snazšímu dosažení vedoucího postavení Evropy 
v digitální oblasti;

24. vítá návrh evropské strategie pro data týkající se kompatibilních rozhraní pro 
programování aplikací a datových formátů, neboť interoperabilita formátu rovněž 
zajišťuje spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky;

25. zdůrazňuje ústřední úlohu dopravy při zajišťování nepřerušení činností v jiných 
odvětvích, jako je zdravotnictví, potravinářství a výroba; zdůrazňuje proto, že je třeba 
vybudovat součinnost mezi různými datovými prostory, které Komise hodlá vytvořit, 
odstranit problematická místa, zvýšit produktivitu a usnadnit volný pohyb zboží a osob; 
vyzývá k lepší koordinaci mezi členskými státy s cílem usnadnit přeshraniční tok údajů 
napříč odvětvími prostřednictvím dialogu mezi vládami a zúčastněnými stranami 
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s cílem vytvořit společný způsob shromažďování údajů na základě zásad 
dohledatelnosti, přístupnosti, interoperability a opakované použitelnosti;

26. vyzývá Komisi, aby prosazovala využití globálního navigačního družicového systému 
(GNSS) v těžké nákladní dopravě jakožto účinného nástroje pro sledování nákladních 
automobilů a zajištění sledovatelnosti zboží v reálném čase; zdůrazňuje, že by to vedlo 
k úsporám nákladů na léčbu a hospitalizaci v důsledku dopravních nehod, přineslo větší 
záruky bezpečnosti silničního provozu a současně zajistilo zpracování údajů v reálném 
čase (například údajů o dostupných parkovacích plochách); poznamenává, že systém 
GNSS by mohl být užitečný při prosazování zákonů a prevenci nezákonných operací;

27. konstatuje, že evropské společnosti působící v některých třetích zemích se stále více 
potýkají s neodůvodněnými překážkami a digitálními omezeními; vítá závazek Komise 
řešit takové neodůvodněné překážky pro mezinárodní toky údajů při dvoustranných 
diskusích a na mezinárodních fórech, včetně WTO;

28. žádá Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak usnadnit předávání údajů se strategicky 
důležitými třetími zeměmi v plném souladu s acquis EU v oblasti ochrany údajů;  za 
tímto účelem poznamenává, že je třeba se případně vyhnout požadavkům na lokalizaci 
dat, že na údaje se musí vztahovat dohody EU o volném obchodu a že je třeba urychlit 
snahy o přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně se třetími zeměmi;

29. zdůrazňuje, že sdílení údajů by mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a bezpečnost 
silničního provozu ve všech druzích dopravy; zdůrazňuje potenciální přínosy sdílení 
údajů, například navigaci v reálném čase umožňující vyhnout se nadměrnému provozu a 
oznámení v reálném čase ohledně zpoždění v hromadné dopravě, díky nimž je možné 
zabránit práci přesčas, zlepšit účinnost a vyhnout se problematickým místům; 
zdůrazňuje však, že je důležité přijmout důrazná a účinná opatření v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, která zabrání zneužívání při zpracovávání a sdílení údajů, a 
nalézt společný základ pro řešení příslušných technických a právních otázek, zejména 
na přeshraničních úsecích;

30. poukazuje na to, že soukromí provozovatelé v odvětví dopravy generují značné 
množství údajů shromážděných během poskytování služeb obecného zájmu nebo plnění 
úkolů spolufinancovaných z veřejných prostředků, jako je veřejná doprava; zdůrazňuje, 
že vzhledem k jejich významu a vysoké hodnotě pro společnost by tyto údaje měly být 
zpřístupněny k opakovanému použití v obecném zájmu a zároveň by měla být zaručena 
vysoká úroveň ochrany osobních údajů; žádá Komisi, aby zaručila řádné využívání a 
ochranu osobních údajů získaných z aplikací a služeb souvisejících s dopravou a 
cestovním ruchem, včetně sledovatelnosti cestujících a uživatelů těchto aplikací;

31. bere na vědomí práci Agentury EU pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na zajištění 
kritické dopravní infrastruktury; zdůrazňuje obrovský potenciál internetu věcí pro 
dopravu z hlediska zaručení lepší provozní výkonnosti, vyšší bezpečnosti a účinné 
služby v reálném čase; zdůrazňuje, že technologie nové generace v dopravě budou 
ukládat data v blízkosti místa, kde byla vytvořena, čímž se zvýší kybernetická rizika; 
vyzývá EU ke koordinovanému přístupu k vytváření společných protokolů pro 
bezpečný přístup, uchovávání a zpracovávání údajů v celém odvětví dopravy;

32. zdůrazňuje, že sdílení údajů v evropském odvětví dopravy by mohlo usnadnit 
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přeshraniční infrastrukturní projekty sítí TEN-T, které se často potýkají se specifickými 
problémy, pokud jde o koordinaci postupů udělování povolení; zdůrazňuje, že evropský 
datový prostor, který umožní větší sdílení údajů a digitalizaci, by mohl mít pozitivní 
dopad na provádění směrnice Smart TEN-T a následně na provádění opatření EU ke 
zjednodušení postupů udělování povolení, přeshraničních zadávacích řízení a dalších 
správních postupů; zdůrazňuje, že zjednodušení postupů má zásadní význam pro 
účinnější realizaci transevropské dopravní sítě, snižování technických překážek a 
administrativní zátěže, a tím i možných zpoždění a vyšších nákladů na projekty 
dopravní infrastruktury TEN-T;

33. zdůrazňuje, že evropská partnerství by mohla hrát důležitou úlohu při pokroku 
v inovacích a výzkumu v oblasti výkonnosti a bezpečnosti odvětví dopravy; zdůrazňuje, 
že sdílení údajů by mohlo být obzvláště důležité pro posílení úlohy evropských 
partnerství; zdůrazňuje, že evropská partnerství v různých druzích dopravy mohou mít 
velmi pozitivní dopad na bezpečné, udržitelné a inteligentní zavádění sítě TEN-T;

34. zdůrazňuje, že je třeba regulovat výměnu údajů mezi veřejnými orgány (G2G) 
v přeshraničních transakcích, zejména v oblastech, jako jsou informace o historii použití 
ojetých vozidel; konstatuje, že neexistence jednotného přeshraničního systému pro 
výměnu informací o vozidlech má negativní dopad na bezpečnost silničního provozu a 
ochranu spotřebitele před podvody;

35. zdůrazňuje význam výměny údajů pro vytvoření interoperabilních multimodálních 
systémů prodeje přepravních dokladů; zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí zavést 
prodej přímých přepravních dokladů v železniční dopravě, a vyzývá Komisi, aby 
umožnila sdílení údajů mezi různými železničními provozovateli s cílem usnadnit 
mezinárodní železniční dopravu;

36. zdůrazňuje význam výměny údajů pro nové účastníky trhu a inovace; zdůrazňuje 
přínosy sdílení údajů v odvětví dopravy, zejména pokud jde o systémy prodeje 
přepravních dokladů pro podniky i spotřebitele;

37. poukazuje na význam výměny údajů mezi vozidly, mezi dopravními infrastrukturami a 
mezi vozidly a dopravní infrastrukturou, jakož i mezi členskými státy; vyzývá Komisi, 
aby zajistila interoperabilitu mezi vozidly a dopravní infrastrukturou;

38. vyzývá Komisi, aby urychleně dokončila zavádění  evropského systému řízení 
železničního provozu (ERTMS) v evropské železniční síti s cílem získat výhody 
z interoperabilního systému signalizace;

39. vyzývá k vypracování strategie pro data, jejímž cílem bude udržitelnost všech druhů 
dopravy; zdůrazňuje význam železnice jakožto způsobu dopravy, který nyní obecně 
vykazuje nejnižší uhlíkovou stopu v přepravě osob i nákladu; 

40. vyzývá ke sledování provádění dopravní legislativy, zejména nařízení (EU) 2020/1056 
o elektronických informacích o nákladní dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury14 a nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření prostředí 
jednotného evropského námořního portálu, s cílem zajistit podporu pro podniky, 

14 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
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podpořit digitalizaci a zlepšit výměnu údajů mezi podniky a státní správou (B2A), mezi 
podniky a spotřebiteli (B2C), v prostředí B2B, B2G a G2B;

41. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat legislativní návrh EU, jenž zajistí správní rámec pro 
přístup k údajům pro veřejné orgány a podniky, který by byl přístupný i pro subjekty 
zabývající se vývojem technologií; domnívá se, že umožnění opakovaného použití 
údajů podnikům a veřejnosti by mohlo pomoci řešit hlavní společenské výzvy a 
podpořit hospodářský rozvoj v Evropě;

42. navrhuje, aby Komise v rámci procesu vytváření regulačního rámce pro interoperabilní 
výměnu údajů v železniční dopravě přezkoumala nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze 
dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému 
„využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému15 a 
nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu subsystému „využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního 
systému Evropské unie16;

43. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout inteligentní, udržitelná a cenově dostupná řešení pro 
občany a veřejné orgány v oblasti městské a meziměstské mobility, jako je integrovaný 
systém prodeje přepravních dokladů, a zároveň zajistit systém veřejné dopravy, který 
bude široce přístupný, cenově dostupný, inkluzivní, inteligentní, udržitelný a účinný a 
nebude nikoho diskriminovat na základě rasy, identity nebo sexuální orientace; v této 
souvislosti poukazuje na význam „mobility jako služby“ (MaaS) a „logistiky jako 
služby“ (LaaS) a na jejich případné přínosy v souladu s Pařížskou dohodou a cíli 
v oblasti klimatu stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby dodržovala zásadu „data pro veřejné dobro“, plně zohledňovala údaje generované 
aktivními druhy dopravy a usnadňovala sdílení souborů údajů za účelem podnícení 
výzkumu a prosazení politik posilujících mobilitu pro všechny občany EU; dále Komisi 
vyzývá, aby podpořila alternativní dopravní prostředky využívající digitální platformy, 
jejichž cílem je zvýšit sdílení těchto prostředků, mimo jiné sdílení automobilů a jízdních 
kol;

44. zdůrazňuje, že cílem digitalizace dokumentů v nákladní a osobní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže pro podniky, veřejné orgány a uživatele, 
podpora zvýšení účinnosti a udržitelnosti těchto operací a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst prostřednictvím pravidelných školení, rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace stávajících pracovníků, což povede k vytvoření datově gramotné pracovní 
síly, stimulaci ekonomického růstu a vzniku pracovních míst; zdůrazňuje význam 
digitálních dovedností a inovativních technologií pro zvýšení účinnosti a uživatelské 
vstřícnosti evropského odvětví dopravy; vyzývá k tomu, aby provozovatelům ze všech 
členských států, zejména malým a středním podnikům, bylo umožněno svobodné 
poskytování dopravních služeb na jednotném trhu tím, že bude možné snadno ověřit 
jejich totožnost a oprávnění;

45. zdůrazňuje, že tradiční zaměstnanost v současném odvětví dopravy se výrazně sníží 
nebo vyvine do nových rolí, které budou vyžadovat nové dovednosti; zdůrazňuje, že je 
třeba zavést programy zaměřené na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků 

15 Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11.
16 Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 438.
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v dopravě, které vytvoří datově gramotnou pracovní sílu a současně zajistí ochranu práv 
pracovníků;

46. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost situaci začínajících podniků a malých 
a středních podniků a aby budoucí právní předpisy byly vypracovávány s ohledem na 
zlepšení jejich podmínek;

47. zdůrazňuje, že je třeba vyhnout se zavádění požadavků, které brzdí začínající podniky a 
malé a střední podniky v digitálním odvětví, s cílem zachovat rozmanitost subjektů, 
zajistit uspokojivou hospodářskou soutěž a zabránit vzniku monopolů;

48. upozorňuje na to, že stávající směrnice, jako je směrnice o inteligentních dopravních 
systémech, by neměly být zastřešujícím souborem pravidel oslabeny a že usnadnění 
prostředí pro sdílení údajů bude pro EU v nadcházejících letech zásadní; vyzývá 
Komisi, aby do nadcházející revize směrnice o inteligentních dopravních systémech 
zahrnula sdílení údajů, zejména v oblasti prodeje přepravních dokladů a rezervačních 
systémů.

49. konstatuje, že pro odvětví cestovního ruchu je důležité shromažďování a analyzování 
hospodářských, environmentálních a sociokulturních údajů coby prostředek pro 
podporu rozhodování veřejných a soukromých subjektů a pro umožnění těchto kroků 
kombinací oficiálních statistik s daty v reálném čase nebo daty velkého objemu za 
účelem přizpůsobení produktů a služeb v celém ekosystému cestovního ruchu;

50. vyzývá k vytvoření evropského datového prostoru pro cestovní ruch s cílem pomoci 
všem aktérům v tomto odvětví, zejména malým a středním podnikům, využívat velké 
objemy údajů k provádění politik a projektů na regionální a místní úrovni, což usnadní 
oživení a podpoří digitalizaci;

51. zdůrazňuje obrovské přínosy údajů pro odvětví cestovního ruchu, neboť značně 
napomohou práci celostátních, regionálních a místních správních orgánů na utváření 
politik pro zajištění sociální, hospodářské a environmentální udržitelnosti cestovního 
ruchu; bere na vědomí přínosy využívání datových souborů v souvislosti s oběhovým 
hospodářstvím, řízení velkého množství lidí, spotřebitelskými zkušenostmi a programy 
jazykových služeb pro cestovní ruch;

52. kritizuje skutečnost, že Komise nezahrnula odvětví cestovního ruchu do evropské 
strategie pro data, neboť toto odvětví dnes do velké míry závisí na spotřebitelích, kteří 
využívají digitální platformy; vyzývá Komisi, aby cestovní ruch začlenila do rámce pro 
správu společných datových prostorů, a umožnila tak celému tomuto odvětví plně se 
angažovat ve využívání inovací a digitalizace a v otázkách udržitelnosti;

53. poukazuje na to, že data mohou být účinným prvkem v boji proti genderovým 
předsudkům, a vybízí k používání nediskriminačních datových souborů za účelem 
zlepšení bezpečnosti žen v dopravě;

54. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy navrhla politiky na 
podporu vzdělávání v oblasti STEM (přírodních věd, technologií, inženýrství a 
matematiky) s cílem rozvíjet talenty v této oblasti; zdůrazňuje, že je třeba takové talenty 
udržet a vytvářet kariérní možnosti v oblastech jako je softwarové inženýrství a vědy 
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založené na datech, se zvláštním zaměřením na rovnost žen a mužů v tomto odvětví, a 
zároveň financovat výzkum, který povede k vytvoření evropského know-how, jež je 
nezbytné pro vývoj technologií nové generace.
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