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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta prístup, ktorý má Komisia v úmysle zaujať v súvislosti s prechodom na digitálne 
technológie, v ktorom sa presne uvádzajú jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v 
nasledujúcom desaťročí; domnieva sa, že takáto štruktúrovaná vízia bude prínosom pre 
odvetvie dopravy a cestovného ruchu a prispeje k tomu, aby sa Európska únia stala 
globálnym lídrom v digitálnej oblasti; varuje, že viaceré krajiny na svete rýchlo smerujú 
k sprístupneniu automatizovanej mobility na trhu; vyzýva preto EÚ, aby oveľa 
aktívnejšie reagovala na rýchly vývoj v tomto odvetví prostredníctvom prispôsobeného 
právneho a finančného rámca pre startupy a vývojárov technológií v Európe; 
zdôrazňuje, že sa tu hrá o strategickú autonómiu EÚ; zdôrazňuje obrovskú príležitosť 
globálneho rastu aplikácií umelej inteligencie, v rámci ktorej by si EÚ mala zabezpečiť 
veľký podiel na trhu na základe inteligentnej kombinácie politík zameranej na 
zabezpečenie plodného a atraktívneho podnikateľského prostredia pre projekty v oblasti 
umelej inteligencie;

2. nalieha na členské štáty, aby do svojich plánov obnovy zahrnuli projekty digitalizácie 
dopravy; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť stabilné a primerané financovanie 
európskych výskumných programov, investícií do blockchainu, umelej inteligencie a 
internetu vecí a do procesu budovania dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry IKT pre 
inteligentné dopravné systémy vrátane bezpečného zavádzania 5G, rozvoja sietí 6G a 
budúcich bezdrôtových sietí, aby sa umožnilo plne využiť plný potenciál digitalizovanej 
dopravy a zároveň zabezpečili vysoké normy bezpečnosti dopravy; konštatuje, že miera 
zavádzania umelej inteligencie v odvetví dopravy bude závisieť od modernej 
digitalizovanej infraštruktúry;

3. zdôrazňuje, že zavádzanie umelej inteligencie v odvetví dopravy si bude vyžadovať 
rozvoj novej infraštruktúry a modernizáciu existujúcej infraštruktúry; zdôrazňuje 
skutočnosť, že napriek mnohým výzvam sú finančné prostriedky pridelené vo 
viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 nedostatočné pre potreby 
odvetvia dopravy; varuje pred výrazným rozdielom medzi životnosťou digitálnych a 
fyzických dopravných infraštruktúr; vyzýva členské štáty, aby poskytli bezpečné, 
odolné a vysokokvalitné dopravné infraštruktúry uľahčujúce zavádzanie prepojených a 
automatizovaných služieb mobility;

4. zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť modernizáciu príslušnej dopravnej a digitálnej 
infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T); vyzýva preto Komisiu, aby vo 
svojej revízii nariadenia o TEN-T1 a nariadenia o koridoroch železničnej nákladnej 
dopravy2 navrhla mechanizmy na zabezpečenie tohto zrýchlenia; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Európskej rady znížiť rozpočet na digitálny 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre 
rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, 
s. 1).
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej 
sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).
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segment Nástroja na prepájanie Európy; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
primeranú podporu digitalizácie tohto odvetvia v rámci svojich národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti; víta schopnosť programov financovania EÚ prilákať 
súkromné investície, ktoré sú nevyhnutné na financovanie prelomových technológií a 
zavádzanie automatizovanej mobility vo veľkom rozsahu;

5. vyzdvihuje, že odvetvie dopravy patrí a bude patriť medzi odvetvia, v ktorých sa budú 
spotrebitelia a občania každodenne stretávať s umelou inteligenciou; súhlasí preto s 
názorom Komisie, že jasný, transparentný a koherentný rámec EÚ, ktorý podporuje 
rozvoj umelej inteligencie sústredenej na človeka, zahŕňa aspekty súvisiace s 
bezpečnosťou, súkromím a zabezpečením v súlade s príslušným právnym rámcom EÚ 
spolu s rešpektovaním ľudskej autonómie, dohľadu a zodpovednosti, by nielenže 
vybudoval dôveru spotrebiteľov a podnikov v technológiu umelej inteligencie – čím by 
sa podporilo využívanie ďalších vznikajúcich technológií v odvetví dopravy – a 
zabezpečil predvídateľnosť a právnu istotu, ale aj zlepšil sociálne, hospodárske a 
environmentálne zložky dopravy; zdôrazňuje riziká vyplývajúce z nedosiahnutia 
dohody o regulačnom prístupe EÚ;

6. zdôrazňuje obrovský potenciál umelej inteligencie v odvetví dopravy a jej schopnosť 
zvýšiť automatizáciu cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy; zdôrazňuje úlohu 
umelej inteligencie pri podpore multimodálnosti a prechodu na iné druhy dopravy, ako 
aj pri rozvoji inteligentných miest, ktorý zlepšuje cestovanie pre všetkých občanov tým, 
že sa doprava, logistika a dopravné toky stanú efektívnejšími, bezpečnejšími a 
šetrnejšími k životnému prostrediu;

7. zdôrazňuje, že pre umelú inteligenciu v odvetví dopravy je potrebný regulačný rámec, 
ako sú pravidlá pre pilotné projekty, ktoré v prípade úspechu umožnia ďalší rozvoj na 
masovom trhu (pomocou regulačného sandboxu); zdôrazňuje, že akákoľvek regulácia v 
oblasti umelej inteligencie by mala mať technologicky neutrálny prístup a mala by 
dodržiavať zásadu proporcionality; berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú môžu 
zohrávať technologické klastre a centrá digitálnych inovácií pri podpore inovácií v 
odvetví dopravy a pri posilňovaní spolupráce medzi podnikmi, akademickými 
inštitúciami a verejným sektorom; zdôrazňuje, že je potrebné, aby údaje boli ľahko 
čitateľné a interoperabilné v súlade so zásadami FAIR, aby sa mohli vytvárať synergie 
medzi krajinami a odvetviami, spájať poznatky a vytvárať technologické klastre;

8. zdôrazňuje obrovský potenciál systémov, ktoré využívajú umelú inteligenciu v odvetví 
dopravy, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov 
a cyklistov a dosiahnutie cieľov stanovených vo vízii nulovej úmrtnosti na cestách; 
konštatuje, že bez rozsiahlych, kvalitných interoperabilných údajov bude využívanie 
umelej inteligencie v dopravnej infraštruktúre a vo vozidlách obmedzené, čo môže 
poškodiť konkurencieschopnosť EÚ a bezpečnosť dopravy; vyzýva na ďalší výskum a 
vývoj s cieľom zvýšiť bezpečnosť výrobkov a zdôrazňuje potrebu nového 
harmonizovaného regulačného rámca pre automatizovanú jazdu;

9. vyzdvihuje veľký potenciál na zvýšenie efektívnosti dopravného systému 
prostredníctvom využívania technológie umelej inteligencie vo vozidlách a systémoch 
riadenia dopravy, čo môže okrem iného skrátiť dĺžku trvania cesty, znížiť dopravné 
zápchy, znížiť škodlivé emisie a znížiť náklady; zdôrazňuje, že umelá inteligencia 
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prispeje k ďalšiemu rozvoju bezproblémovej multimodality v súlade s koncepciou 
mobility ako služby (MaaS); domnieva sa, že integrácia dopravných služieb ponúka 
príležitosti lepšie reagovať na potreby mobility európskych občanov a optimalizovať 
využívanie verejnej dopravy a zároveň obmedziť počet súkromných vozidiel na cestách; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako uľahčiť vyvážený rozvoj MaaS, najmä v 
mestských oblastiach;

10. konštatuje, že používanie umelej inteligencie v odvetví letectva sa v súčasnosti 
zameriava na riadenie plánovania letovej prevádzky a vzdušného priestoru; víta úspechy 
spoločného podniku pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho 
neba (SESAR), ktorý podporil niekoľko výskumných projektov v oblasti umelej 
inteligencie a riadenia letovej prevádzky; žiada, aby sa zintenzívnil výskum a investície 
s cieľom maximalizovať potenciál umelej inteligencie v odvetví letectva, pokiaľ ide o 
spotrebiteľov, a to zlepšením marketingu leteckých spoločností, predaja, distribúcie, 
tvorby cien, ako aj v oblasti pozemnej obsluhy (kontroly bezpečnosti atď.); konštatuje, 
že umelá inteligencia môže rozvíjať automatizovanú navigáciu v diaľkovej a príbrežnej 
námornej doprave a na vnútrozemských vodných cestách a zlepšiť námorný dohľad v 
kontexte narastajúcej lodnej dopravy; ďalej konštatuje, že umelá inteligencia môže 
prispieť k zlepšeniu energetickej účinnosti a prepojenia medzi prístavmi a vnútrozemím; 
zdôrazňuje, že prístavy budú kľúčovými aktérmi zavádzania umelej inteligencie v 
odvetví lodnej dopravy; požaduje zavedenie umelej inteligencie a vyššej úrovne 
digitalizácie vo veľkom rozsahu vo všetkých európskych prístavoch s cieľom dosiahnuť 
vyššiu účinnosť a konkurencieschopnosť;

11. zdôrazňuje, že potreba jasných a zladených pravidiel rozdelenia zodpovednosti v 
prípade poruchy alebo nehody je jednou z hlavných prekážok praktického zavádzania 
technológií založených na umelej inteligencii v odvetví dopravy, ako bolo uvedené v 
uznesení z 5. októbra 2020 s odporúčaniami pre Komisiu k systému občianskoprávnej 
zodpovednosti za umelú inteligenciu3; zdôrazňuje, že je potrebné vymedziť jasné a 
spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi výrobcov, prevádzkovateľov a 
používateľov autonómnych vozidiel na základe schopnosti kontrolovať riziká, okrem 
iného s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu bezpečnosť výrobkov, primerané rozdelenie 
rizík a zodpovednosť; zdôrazňuje preto, že Európska únia by mala čo najlepšie využiť 
všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby maximalizovala bezpečnosť systémov umelej 
inteligencie v doprave, ako aj možnosť v prípade potreby určiť zodpovednosť; vyzýva 
poisťovne, aby zlepšili spôsob, akým začleňujú nové riziká vyplývajúce z prepojenej a 
automatizovanej mobility do svojej politiky upisovania;

12. zdôrazňuje, že by sa mali zdôrazniť príležitosti, ktoré ponúka umelá inteligencia, a že 
tvorcovia politík by sa mali snažiť informovať občanov a podniky, aby mohli posúdiť 
potenciál a dôsledky umelej inteligencie; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam účinných 
informačných a komunikačných kampaní pre zabezpečenie porozumenia a 
informovanosti ľudí; zdôrazňuje, že právna zrozumiteľnosť zvýši dôveru spotrebiteľov, 
čo bude mať pozitívny vplyv na podniky EÚ a malé a stredné podniky (MSP), ktoré 
vyvíjajú takéto technológie, a uľahčí rozšírenie silného trhu EÚ;

13. poznamenáva, že dosiahnutie cieľov stanovených Komisiou v bielej knihe o umelej 

3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0276.
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inteligencii (COM(2020)0065) závisí od zaručenia širokého prístupu občanov a 
podnikov k vysokokvalitným verejným a priemyselným údajom nielen z odvetvia 
dopravy, ale aj zo všetkých s ním spojených odvetví, a od poskytnutia inteligentnej 
infraštruktúry a vozidiel na ich bezpečný zber a spracovanie; domnieva sa, že je 
naliehavo potrebné stimulovať prístup k údajom, ktoré sú v súčasnosti uzamknuté v 
súkromnom sektore, zdôrazňuje potrebu zabezpečiť slobodu výmeny a spracovania 
nespracovaných, iných ako osobných a anonymizovaných údajov verejnými a 
súkromnými subjektmi v plnom súlade s acquis EÚ v oblasti údajov a súkromia; 
zdôrazňuje potrebu legislatívnych opatrení na odstránenie prekážok pri výmene a 
opakovanom použití údajov, hoci zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť primeraná úroveň 
ochrany osobných údajov a súkromia; vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv rozsiahleho 
zavádzania energeticky náročnej dátovej infraštruktúry (t. j. dátových centier a 
serverovní) na životné prostredie, aby rak podporila ich udržateľné nasadenie v súlade s 
Európskou zelenou dohodou;

14. víta oznámenie Komisie z 19. februára 2020 o európskej dátovej stratégii 
(COM(2020)0066) a jej návrh nariadenia o európskej správe údajov (COM/2020/0767); 
zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť skutočný jednotný trh pre údaje a osobitne európsky 
spoločný priestor pre údaje o mobilite, ktorý tým, že umožní výmenu údajov B2B, B2G 
a G2B, môže okrem iného uľahčiť prístup k údajom a ich využívanie mikropodnikmi, 
malými a strednými podnikmi a startupmi v oblasti dopravy a cestovania, bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy o ochrane údajov; zdôrazňuje skutočnosť, že prístup k 
údajom má kľúčový význam pre vývoj technológie umelej inteligencie, ktorá bude v 
odvetviach dopravy a cestovného ruchu čoraz dôležitejšia; zdôrazňuje preto, že 
výskumným pracovníkom a podnikom, najmä MSP, sa musí poskytnúť väčšia sloboda 
prístupu k údajom a ich využívania na vývoj umelej inteligencie, aby dokázali vyvinúť a 
zaviesť kvalitné technológie umelej inteligencie; zdôrazňuje, že Európa potrebuje 
vysokokvalitnú a kyberneticky bezpečnú digitálnu infraštruktúru, ako aj vyššiu kvalitu 
údajov a lepší prístup k údajom, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Charty základných 
práv Európskej únie a všeobecného nariadenia o ochrane údajov4;

15. zdôrazňuje, že je dôležité stimulovať dobrovoľné zdieľanie údajov a prístup k nim, čo 
bude prínosom pre rozvoj dátových centier umelej inteligencie, ktoré majú otvorenú a 
transparentnú európsku cloudovú infraštruktúru (napr. Gaia-X), a spracovanie údajov 
vytvorených v sieťovej prevádzke; konštatuje, že táto infraštruktúra by mala byť 
založená na zásadách prenosnosti, interoperability a šifrovania; zdôrazňuje, že je 
potrebná lepšia koordinácia s európskymi spoločnosťami a medzi nimi s cieľom 
vypracovať technické normy relevantné pre trh, ktoré podporujú interoperabilitu a 
transfer technológií a zároveň posilňujú hospodársku súťaž; domnieva sa, že európske 
normalizačné organizácie by mali ísť príkladom a pomáhať pri zisťovaní nedostatkov v 
medzinárodných normách; zdôrazňuje skutočnosť, že slobody jednotného trhu 
predstavujú hlavný potenciál na zvýšenie digitálnej konkurencieschopnosti a inovácií v 
Európe, a preto je potrebné okamžite odstrániť akúkoľvek fragmentáciu a všetky 
neodôvodnené prekážky na hraniciach pre toky údajov, spoločný výskum a vývoz 
digitálneho tovaru a služieb medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
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bude naplno využívať výhody jednotného trhu;

16. konštatuje, že zvýšená konektivita a automatizácia dopravy vystavia čoraz viac tento 
sektor kybernetickým hrozbám a trestnej činnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
skutočnosť, že doprava predstavuje kritickú infraštruktúru, a že vzhľadom na to, že toto 
odvetvie sa stáva digitálnym, by malo rozvinúť solídnu kultúru zameranú na 
kybernetickú bezpečnosť; zdôrazňuje, že takáto kultúra musí v rámci dohľadu Agentúry 
Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť integrovať kyberneticko-bezpečnostné 
systémy relevantné pre každý sektor, ale že všetky majú rovnaký zastrešujúci rámec v 
úsilí o posilnenie výmeny informácií a zlepšenie koordinovanej prevencie a reakcie na 
spoločné hrozby; zdôrazňuje potrebu rozvíjať kybernetické zručnosti v EÚ a zachovať 
prístup založený na kybernetickej bezpečnosti už v štádiu návrhu, aby sa zabezpečilo 
zavedenie bezpečných, odolných a spoľahlivých automatizovaných systémov 
založených na umelej inteligencii pre infraštruktúru aj vozidlá;

17. vyzýva členské štáty, aby správne vykonávali smernicu o bezpečnosti sietí a 
informácií5, a Komisiu, aby dozerala na tento proces; víta nadchádzajúcu revíziu 
smernice, keďže jej zámerom je zlepšiť kybernetickú odolnosť dopravnej infraštruktúry 
a účinnejšie reagovať na kybernetické útoky; zdôrazňuje, že je potrebný úplný prístup k 
údajom o vozidle a softvérovým informáciám pre autorizované inšpekčné a 
schvaľovacie organizácie s cieľom odhaliť neoprávnené zásahy, manipuláciu a zaistiť 
kybernetickú bezpečnosť vozidiel; vyzýva na úplné dodržiavanie pravidiel stanovených 
rámcom EÚ pre ochranu údajov a súkromia vrátane smernice o súkromí a 
elektronických komunikáciách6 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

18. zdôrazňuje, že dynamický rozvoj inovatívnych digitálnych služieb a obchodných 
modelov v odvetví dopravy a cestovného ruchu nebude možný bez bezplatného a 
neobmedzeného prístupu k verejným údajom spadajúcim do infraštruktúry 
priestorových informácií, ako sú geodetické a kartografické údaje, modely terénu, 
ortofotografické mapy, údaje o geometrii budov a topografických objektov používané 
pri mapovaní; zdôrazňuje, že zverejnenie takého veľkého množstva priestorových 
údajov bude mať veľmi pozitívny vplyv na využívanie týchto údajov európskymi 
podnikateľmi pôsobiacimi v odvetví nových technológií; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
systém stimulov pre členské štáty na podporu procesu otvárania zdrojov geodetických 
údajov a ich bezplatného sprístupnenia;

19. uznáva ambíciu urobiť z EÚ svetového lídra vo vývoji a v uplatňovaní umelej 
inteligencie v odvetviach dopravy a cestovného ruchu a zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ 
by sa mala stať globálnym lídrom pri vývoji jasných, účinných, na človeka 
sústredených, jednotných etických a právnych noriem a noriem v oblasti zdieľania 
údajov a využívania umelej inteligencie v odvetví dopravy, na základe ktorých by sa 
mohli určovať normy vo zvyšku sveta; konštatuje, že treba zabrániť roztrieštenému trhu 
s digitálnymi údajmi od doprave v EÚ, ktorý je v rozpore s digitálnou inováciou;

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie 
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii, Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách), Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
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20. upozorňuje na právnu nepredvídateľnosť, ktorej čelia vývojári technológií umelej 
inteligencie z dôvodu vyvíjajúceho sa regulačného a inštitucionálneho rámca v oblasti 
otázok súvisiacich s umelou inteligenciou na úrovni EÚ; žiada preto Európsky výbor 
pre ochranu údajov, aby predložil usmernenia pre štandardizované postupy využívania 
údajov vrátane zoznamu kritérií účinnej anonymizácie s cieľom zvýšiť právnu 
predvídateľnosť pre vývojárov technológií umelej inteligencie v odvetviach dopravy a 
cestovného ruchu v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov; domnieva sa, že 
vnútroštátne orgány by sa pri výkone svojej verejnej moci mali riadiť usmerneniami 
EÚ, keďže ide o spôsob, ako zabezpečiť dôsledné dodržiavanie právnych predpisov a 
odstraňovanie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu;

21. zdôrazňuje, že digitalizácia dopravy bude základnou hnacou silou v procesoch jej 
dekarbonizácie, čím prispeje k dosiahnutiu cieľov čistých nulových emisií v EÚ do roku 
2050; zdôrazňuje skutočnosť, že uplatňovanie digitálnych riešení na všetky druhy 
dopravy a infraštruktúry môže znížiť emisie zavedením prepojenej mobility, 
elektrifikáciou vozového parku, účinným riadením logistiky a ovládaním rýchlosti;

22. zdôrazňuje, že existuje riziko novej zaujatosti a diskriminácie, ak sa do umelej 
inteligencie vkladajú nespracované a nevyčistené údaje; zdôrazňuje, že každé 
rozhodnutie prijaté v súvislosti s poskytovaním služby musí byť potvrdené človekom, 
pričom umelá inteligencia sa používa na podporu tohto rozhodnutia;

23. berie na vedomie značný potenciál európskych mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov a startupov v oblasti dopravy a cestovného ruchu pôsobiacich na jednotnom 
digitálnom trhu; zdôrazňuje potrebu dostatočnej finančnej a organizačnej podpory pre 
inovácie a zlepšovania digitálnych zručností zamestnancov v tomto odvetví; zdôrazňuje 
skutočnosť, že regulačné a finančné prostredie by malo umožniť založenie a rast 
startupov a spoločných podnikov v oblasti umelej inteligencie v Európe; zdôrazňuje, že 
EÚ by mala využívať nástroje, ktoré má k dispozícii, na preverovanie zahraničných 
investícií a predchádzanie predátorským akvizíciám, čo európskym spoločnostiam 
umožní rozšíriť sa a konkurovať na svetovom trhu;

24. zdôrazňuje, že obmedzená hospodárska súťaž na trhu s digitálnymi službami v 
odvetviach dopravy a cestovného ruchu vytvára významné prekážky pre MSP; 
konštatuje, že MSP sú najviac postihnuté nepriehľadnou byrokraciou a nadmernými 
administratívnymi prekážkami; zdôrazňuje preto skutočnosť, že je potrebné zjednodušiť 
a objasniť právne predpisy, aby sa podporil vývoj a využívanie digitálnych technológií, 
najmä umelej inteligencie, zo strany MSP, a že je potrebné zohľadniť rozdiely v 
postavení hospodárskych subjektov na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že osobitný rámec 
týkajúci sa údajov dopravy by sa mal zamerať na podporu hospodárskeho rastu 
prostredníctvom prístupu k rozsiahlym súborom údajov, najmä pre MSP, čo by odvetviu 
dopravy a cestovného ruchu EÚ pomohlo využiť príležitosti, ktoré ponúka súčasný trh, 
čím by sa zlepšila bezpečnosť dopravy, ochrana súkromia a konkurencieschopnosť;

25. zdôrazňuje úlohu patentov nevyhnutných pre normu v plnom a úspešnom zavádzaní 
technológií umelej inteligencie v odvetví dopravy; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
súčasný právny rámec EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť 
primeranú právnu ochranu a spravodlivé a nediskriminačné licenčné postupy, pri 
zohľadnení osobitostí výskumu a vývoja (VaV), pokiaľ ide o technológie umelej 
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inteligencie;

26. žiada stimuly, ktoré umožnia MSP pôsobiacim v odvetví dopravy a cestovného ruchu 
prístup k iným ako osobným údajom, ktoré vytvárajú iné súkromné zainteresované 
strany, v dobrovoľnom a vzájomne prospešnom procese;

27. pripomína, že EÚ je celosvetovo najvýznamnejšou turistickou destináciou; zdôrazňuje, 
že je potrebné uľahčiť obnovu odvetvia udržateľným spôsobom; zdôrazňuje, že 
digitalizácia, umelá inteligencia a robotika budú zohrávať kľúčovú úlohu pri oživení 
tohto odvetvia, čím prispejú k jeho dlhodobej udržateľnosti; konštatuje, že je potrebné 
primerané financovanie a stimuly pre subjekty v cestovnom ruchu, najmä pre 
mikropodniky, malé a stredné podniky, aby mohli využívať výhody digitalizácie a 
modernizovať svoju ponuku spotrebiteľom;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zriadili technologické inkubátory a akcelerátory s 
cieľom poskytovať podporu a umožniť vznik a rast nových inovačných podnikov 
cestovného ruchu, ktoré využívajú takéto technológie, a podporovať vedúce postavenie 
EÚ v oblasti udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom VaV, spoločných 
podnikov a verejno-súkromných partnerstiev v otázkach, ako je riadenie davu, mobilita 
a bezkontaktné služby a zhodnocovanie miestnych MSP zapojených do dodávateľského 
reťazca cestovného ruchu;

29. zdôrazňuje, že rozsiahle zavádzanie sietí 5G ponúkne odvetviu dopravy úplne nové 
pracovné príležitosti a povedie k výraznému zvýšeniu produktivity pre európske 
hospodárstva; zdôrazňuje však, že vzhľadom na rýchlo sa meniacu povahu trhu práce by 
sa niektoré pracovné miesta mohli stať zastaranými, v dôsledku čoho je nevyhnutné 
rekvalifikovať a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich v týchto odvetviach, a 
to tak z hľadiska ich základných, ako aj pokročilých digitálnych zručností; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili osobitné prostriedky na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov bez digitálnych zručností; zdôrazňuje, že je 
dôležité zaručiť dodržiavanie a presadzovanie práv pracovníkov v takomto vyvíjajúcom 
sa pracovnom prostredí;

30. je názoru, že dosiahnutie vedúceho postavenia v digitálnej oblasti bude závisieť od 
výroby a podpory digitálneho talentu v EÚ a vývoja know-how EÚ; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje príležitosti, ktoré ponúkajú európske programy, ako napríklad pripravovaný 
program Digitálna Európa; naliehavo vyzýva členské štáty, aby viac investovali do 
digitálneho vzdelávania a poskytli študentom od útleho veku základné zručnosti 
potrebné na ich nasmerovanie na kariéru vo vede, technológii, inžinierstve a matematike 
(STEM);

31. ľutuje skutočnosť, že rodový rozdiel v kariérach a štúdiu STEM stále pretrváva, a 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali mechanizmy na dosiahnutie rodovej 
rovnováhy v tejto oblasti; zdôrazňuje skutočnosť, že preklenutie tejto medzery je 
prospešné aj pre digitalizáciu odvetvia dopravy; berie na vedomie pozitívne dlhodobé 
dôsledky posilňovania digitálnych zručností a odborných znalostí v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti v európskych MSP pre európsku konkurencieschopnosť a 
odolnosť;

32. zdôrazňuje obrovský potenciál technologických inovácií a umelej inteligencie pri 
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prispôsobovaní spôsobov dopravy pre ľudí so zdravotným postihnutím, čo umožňuje 
inkluzívnejšiu a prístupnejšiu mobilitu pre všetkých; víta skutočnosť, že umelá 
inteligencia môže ešte viac zvýšiť účasť ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce;

33. zdôrazňuje skutočnosť, že technologický vývoj v oblasti dopravy a mobility, najmä 
aplikácií umelej inteligencie a autonómnych vozidiel, ponúka veľký potenciál, pokiaľ 
ide o zjednodušenie každodenného života ľudí a podnikov a poskytovanie 
bezpečnejších, efektívnejších a cenovo dostupnejších dopravných riešení; požaduje 
rozumnú priemyselnú politiku založenú na digitálnej a environmentálnej transformácii, 
ktorej cieľom je vytvoriť základnú infraštruktúrnu, logistickú, výpočtovú a digitálnu 
kapacitu EÚ, čím by pomohla EÚ dosiahnuť vedúce postavenie v digitálnej oblasti vo 
všetkých odvetviach; naliehavo vyzýva Úniu, aby zabezpečila svoj dopravný 
dodávateľský reťazec diverzifikáciou dodávok a zvýšením strategickej autonómie EÚ v 
oblasti materiálov a služieb, keďže prerušenie týchto služieb by mohlo mať negatívny 
vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť; vyzýva Komisiu, aby tieto prvky zohľadnila pri 
každej prípadnej aktualizácii priemyselnej stratégie EÚ;

34. zdôrazňuje, že inovatívne a konkurencieschopné dátové hospodárstvo je založené na 
otvorenosti a interoperabilite; poukazuje na to, že transparentnosť a spravodlivé 
obchodné praktiky v dopravných a turistických platformách, najmä pokiaľ ide o 
algoritmy založené na umelej inteligencii ovplyvňujúce služby, tvorbu cien a reklamu, 
sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a dôvery, ako aj na podporu 
konkurenčného prostredia.
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