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Pozměňovací návrh 1
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu4a,
_________________
4aPřijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na postoj Evropského 
parlamentu k evropskému právnímu 
rámci pro klima přijatý dne 8. října 
20205a,
_________________
5aPřijaté texty, P9_TA(2020)0253.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Právní východisko 4 c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze 
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dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě6a,
_________________
6a Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Právní východisko 4 d (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 
června 2008 o interoperabilitě 
železničního systému ve Společenství7a,
_________________
7a Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Právní východisko 4 e (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení (EU) 
2016/919 ze dne 27. května 2016 o 
technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se subsystémů „Řízení a 
zabezpečení“ železničního systému v 
Evropské unii8a,
_________________
8a Úř. věst. L 158, 27.5.2016, s. 1.
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Pozměňovací návrh 6
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy a cestovního 
ruchu výhody; vzhledem k tomu, že je 
třeba vytvořit a podporovat spravedlivé 
podmínky na trhu pro evropské 
hospodářství a podniky, zejména pro malé 
a střední podniky v odvětví cestovního 
ruchu a dopravy, které čelí největším 
obtížím, pokud jde o přístup k údajům a 
proces digitalizace, a zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi účastníky trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody, 
zejména díky podpoře 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 mezi účastníky trhu;
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Pozměňovací návrh 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky, 
zejména pro malé a střední podniky, a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu; vzhledem k tomu, že 
třetí sektor a občanská společnost by 
rovněž mohly mít vliv na rozhodování, 
spolu s podniky a politickými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody a 
přispívat k přechodu na bezpečný, 
udržitelný a účinný dopravní systém; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu a všemi druhy 
dopravy;
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Pozměňovací návrh 10
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody, 
přičemž je třeba dbát na zajištění 
dostatečné interoperability s ostatními 
odvětvími; vzhledem k tomu, že je třeba 
vytvořit a podporovat spravedlivé 
podmínky na trhu pro evropské 
hospodářství a podniky a zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
účastníky trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy výhody; 
vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit a 
podporovat spravedlivé podmínky na trhu 
pro evropské hospodářství a podniky a 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi účastníky trhu;

A. vzhledem k tomu, že společná 
evropská strategie pro data by měla přinést 
evropskému odvětví dopravy a cestovního 
ruchu výhody; vzhledem k tomu, že je 
třeba vytvořit a podporovat spravedlivé 
podmínky na trhu pro evropské 
hospodářství a podniky a zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
účastníky trhu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 12
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky působící v odvětví dopravy a 
cestovního 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 působit v digitální ekonomice;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit administrativní 
zátěž a náklady podniků a spotřebitelů;

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit administrativní 
zátěž a náklady podniků a spotřebitelů; 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit administrativní 
zátěž a náklady podniků a spotřebitelů;

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení bezpečnosti v dopravě, 
interoperability, kompatibility, návaznosti, 
bezpečnosti využívání údajů, 
dekarbonizace dopravy a snížení dopadu 
dopravy na životní prostředí, například 
zlepšením účinnosti dopravy a snížením 
spotřeby paliva, multimodality dopravy a 
dalšího rozvoje digitalizace, včetně 
elektronických dokumentů, s cílem snížit 
administrativní zátěž a náklady podniků a 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16



PE660.081v01-00 10/65 AM\1216779CS.docx

CS

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

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit administrativní 
zátěž a náklady podniků a spotřebitelů;

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy v digitální oblasti, dosažení 
interoperability, bezpečnosti využívání 
údajů, multimodality dopravy a dalšího 
rozvoje digitalizace, zejména 
elektronických dokumentů, s cílem snížit 
administrativní zátěž a náklady podniků a 
spotřebitelů a zároveň vytvořit kvalitní 
pracovní místa;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit administrativní 
zátěž a náklady podniků a spotřebitelů;

B. vzhledem k tomu, že cílem 
provádění evropské strategie pro data by 
mělo být dosažení interoperability, 
bezpečnosti využívání údajů, 
multimodality dopravy a dalšího rozvoje 
digitalizace, zejména elektronických 
dokumentů, s cílem snížit zbytečnou 
administrativní zátěž a náklady podniků a 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
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Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

C. vzhledem k tomu, že cílem 
shromažďování, sdílení a používání údajů 
v odvětví dopravy je zlepšit řízení dopravy 
a mobility, a tím i bezpečnost, udržitelnost 
a efektivitu osobní i nákladní dopravy; 
vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité 
zaměřit se na citlivé otázky, jako je 
ochrana údajů, práva spotřebitelů a 
bezpečnost citlivých údajů; vzhledem k 
tomu, že se doporučuje používat otevřená 
data a software s otevřeným zdrojovým 
kódem;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

C. vzhledem k tomu, že cílem sdílení 
údajů v odvětví dopravy je zlepšit řízení 
dopravy, a tím i efektivitu osobní i 
nákladní dopravy, s cílem snížit emise, jak 
je stanoveno v nadcházejícím nařízení o 
klimatické neutralitě (evropský právní 
rámec pro klima) a v celém legislativním 
balíčku Zelené dohody pro Evropu; 
vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité 
zaměřit se na citlivé otázky, jako je 
ochrana údajů, práva spotřebitelů, ochrana 
soukromí uživatelů, a bezpečnost citlivých 
údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

C. vzhledem k tomu, že cílem sdílení 
údajů v odvětví dopravy je zlepšit řízení 
dopravy, a tím i efektivitu osobní i 
nákladní dopravy; vzhledem k tomu, že je 
nanejvýš důležité zavést sdílení údajů v 
odvětví dopravy, s náležitým ohledem na 
právo občanů na soukromí, ochranu 
údajů, minimalizaci údajů, práva 
spotřebitelů a bezpečnost citlivých údajů;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

C. vzhledem k tomu, že cílem sdílení 
údajů v odvětví dopravy je zlepšit řízení 
dopravy, a tím i efektivitu osobní i 
nákladní dopravy; vzhledem k tomu, že je 
nanejvýš důležité zaměřit se na 
konkurenceschopnost Evropy v digitální 
oblasti při současném zajištění souladu s 
právními předpisy EU o ochraně údajů, 
práva spotřebitelů a ochranu bezpečnosti 
citlivých údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22



AM\1216779CS.docx 13/65 PE660.081v01-00

CS

Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

C. vzhledem k tomu, že cílem sdílení 
údajů v odvětví dopravy je zlepšit řízení 
dopravy, a tím i 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



PE660.081v01-00 14/65 AM\1216779CS.docx

CS

Ca. 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 dopravě, směrnicí 
(EU) 2019/1936 o řízení bezpečnosti 
silniční infrastruktury, nařízením (EU) 
2019/1239 o vytvoření evropského 
prostředí jednotného námořního portálu 
nebo nařízením 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. 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 a 
zaručovat ochranu osobních údajů, 
zejména pokud jde o omezení účelu a 
vyloučení jejich využití v odvětvích, jako je 
reklama, ochrana citlivých údajů a 
nejvyšší standardy kybernetické 
bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
je v současné době hospodářským 
odvětvím silně závislým na datech, jejich 
sdílení a využívání digitálními 
platformami poskytujícími produkty a 
služby související s cestovním ruchem;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 



PE660.081v01-00 16/65 AM\1216779CS.docx

CS

zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům; zdůrazňuje, že tento 
evropský datový prostor by měl být zvlášť 
zajímavý pro evropské odvětví dopravy a 
logistiky, a to za účelem zvýšení účinnosti 
při organizaci a řízení toků nákladní a 
osobní dopravy, jakož i za účelem zlepšení 
a zvýšení účinnosti využívání 
infrastruktury a zdrojů napříč sítěmi 
TEN-T; dále zdůrazňuje, že tento 
evropský datový prostor rovněž zajistí lepší 
viditelnost 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;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru, 
zejména pokud jde o dopravu, jehož 
záměrem podpora sdílení údajů B2B, B2G 
a G2B; zdůrazňuje, že by tento datový 
prostor měl evropským občanům a 
společnostem přinášet výhody a přínosy, a 
to jak těm, kteří vytvářejí údaje, tak těm, 
kteří údaje shromažďují a zpracovávají, s 
přihlédnutím k jejich 
konkurenceschopnosti, obchodním 
modelům a obchodním tajemstvím, a 
zároveň by měl bránit třetím zemím v 
přístupu k citlivým údajům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla přinášet 
udržitelnost a hospodářské výhody pro 
evropské odvětví dopravy jako celek a 
současně zajistit nejvyšší standardy 
ochrany osobních a citlivých údajů a 
kybernetickou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. vítá návrh Komise na vytvoření 
evropského datového prostoru, včetně 
společného evropského datového prostoru 
pro mobilitu; zdůrazňuje, že by tato oblast 
měla evropským spotřebitelům přinášet 
výhody a přínosy a zároveň by měla 
umožnit evropským společnostem účinně 
konkurovat hospodářským subjektům ze 
třetích zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 



PE660.081v01-00 18/65 AM\1216779CS.docx

CS

Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. vítá návrh Komise na vytvoření 
evropského datového prostoru, který 
vytváří skutečný jednotný trh s údaji; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem, spotřebitelům, 
zdravotnickým pracovníků a výzkumným 
pracovníkům přinášet výhody a přínosy a 
zároveň by měla bránit v nepovoleném 
přístupu k citlivým údajům;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. vítá návrh Komise na vytvoření 
evropského datového prostoru a uznává 
jeho obrovský hospodářský potenciál; 
zdůrazňuje, že tato oblast bude mít pro 
evropské společnosti a spotřebitele v první 
řadě výhody a přínosy; zároveň však je 
nutno zohlednit, zda a případně jakým 
způsobem budou mít třetí země oprávnění 
k přístupu k citlivým údajům;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru, a 
to při zohlednění obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů; zdůrazňuje, že 
by tato oblast měla evropským 
společnostem a spotřebitelům přinášet 
výhody a přínosy a zároveň by měla bránit 
třetím zemím v přístupu k citlivým 
údajům;

Or. ro

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

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření evropského datového prostoru; 
zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy a zároveň by 
měla bránit třetím zemím v přístupu k 
citlivým údajům;

1. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření jednotného evropského trhu s 
údaji; zdůrazňuje, že by tato oblast měla 
evropským společnostem a spotřebitelům 
přinášet výhody a přínosy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje právo občanů na 
přístup ke všem údajům, které vytvářejí, a 
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vítá opatření oznámená Komisí, která 
občanům umožňují účinněji uplatňovat 
svá práva na ochranu údajů a soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že nadcházející 
strategie pro data je příležitostí k posílení 
postavení spotřebitelů a cestujících a k 
jejich informování o jejich právech a 
odpovědnosti v digitální oblasti, aby tak 
byli nedílnou součástí dopravy a 
cestovního ruchu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. 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;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že budoucí právní 
předpisy musí být koncipovány tak, aby 
usnadňovaly technologický rozvoj, 
inovace a přenositelnost údajů, a nikoli 
aby je omezovaly;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje, že by měla být podporována 
výměna údajů, přičemž by měla být 
dodržována vhodná opatření na ochranu 
soukromí; bere na vědomí pokyny 
Evropského sboru pro ochranu osobních 
údajů1a týkající se zpracovávání osobních 
údajů pro propojená vozidla, které 
zdůrazňují obtížný úkol rozlišovat mezi 
osobními a neosobními údaji v těchto 
vozidlech, a podporuje pravidlo zakotvené 
v čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích, že pro 
přístup k údajům v koncových zařízeních, 
jejich uchovávání a zpracovávání je 
zapotřebí předchozího povolení ze strany 
subjektu údajů; zdůrazňuje, že pro 
dosažení právní jistoty je důležité právně 
rozlišovat mezi osobními a neosobními 
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údaji; vyzývá Komisi, aby vydala 
konkrétní pokyny týkající se toho, jak by 
měla být pravidla nařízení 2016/679 
uplatňována na smíšené soubory údajů v 
odvětví dopravy, aby bylo zaručeno plné 
dodržování ochrany údajů;
_________________
1a Evropský sbor pro ochranu osobních 
údajů – pokyny 1/2020 pro zpracování 
osobních údajů v souvislosti s 
propojenými vozidly a aplikacemi 
souvisejícími s mobilitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí; připomíná, že je 
důležité zohlednit teroristickou hrozbu, 
která existuje v EU, a trvá na tom, že je 
třeba posílit systémy ochrany údajů 
týkající se přepravy zboží, aby se zabránilo 
jakémukoli riziku zneužití nebezpečných, 
znečišťujících, chemických nebo 
bakteriologických látek, a tím se vyloučilo 
riziko nepřátelských aktů proti 
obyvatelstvu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy a cestovního ruchu jako 
celek vytváří velké množství údajů 
strategického významu; zdůrazňuje, že 
další digitalizace těchto odvětví 
vytvořením dalších obchodních modelů a 
nových pracovních příležitostí by posílila 
růst, konkurenceschopnost a prosperitu 
evropského odvětví dopravy a cestovního 
ruchu; zdůrazňuje v této souvislosti, že by 
měla být podporována výměna údajů a 
měla by být dodržována vhodná opatření 
na ochranu soukromí a zásada „otevřených 
dat již od návrhu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
upozorňuje na to, že je třeba zajistit 
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 a současně 
zachovat vhodné záruky pro soukromí a 
bezpečnost osobních údajů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 44
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů; zdůrazňuje, že 
shromažďování, sdílení a využívání údajů 
by se mělo zaměřit na zvyšování 
bezpečnosti dopravy, snižování emisí a 
zvyšování účinnosti strategického 
významu a že by měla být podporována 
výměna údajů a měla by být dodržována 
vhodná opatření na ochranu soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu, 
ohledně nichž je nutné vyjasnit vlastnická 
a užívací práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že by měla být podporována 
výměna údajů a měla by být dodržována 
vhodná opatření na ochranu soukromí;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Isabel García Muñoz
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy, včetně logistického 
hodnotového řetězce EU, jako celek 
vytváří velké množství údajů strategického 
významu; zdůrazňuje v této souvislosti, že 
by měla být podporována výměna údajů a 
měla by být dodržována vhodná opatření 
na ochranu soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického významu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by měla 
být podporována výměna údajů a měla by 
být dodržována vhodná opatření na 
ochranu soukromí;

2. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů strategického a 
hospodářského významu; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že by měla být 
podporována výměna údajů a měla by být 
dodržována vhodná opatření na ochranu 
soukromí;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vybízí Komisi, aby usnadnila 
režimy dobrovolného sdílení údajů; 
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naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření, která by podniky motivovala k 
tomu, aby sdílely své údaje – případně 
prostřednictvím systému odměňování 
(win-win) –, a byly tak sdíleny rozsáhlé 
soubory údajů z dopravy, k nimž by měly 
rovný přístup podniky z EU, zejména ty 
méně bohaté na data, a byly tak 
usnadněny inovace; 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že evropské 
odvětví dopravy jako celek vytváří velké 
množství údajů s potenciálem sloužit 
veřejnému blahu v odvětví dopravy i mimo 
něj a současně zajistit nejvyšší ochranu 
osobních údajů; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že soukromý sektor vytváří 
velké množství neosobních údajů; vyzývá 
Komisi, aby vybízela ke zveřejňování 
takových údajů jako otevřených dat a aby 
vypracovala model spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že nezpracované údaje 
vytvořené digitálními platformami a 
soukromými provozovateli v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu, tj. 
nezpracované a neosobní údaje, mohou 
sloužit k důležitým společenským účelům; 
vyzývá Komisi, aby v rámci ohlášeného 
aktu o datech vytvořila právní rámec a 
systém pobídek pro soukromé subjekty, 
aby zpřístupnily nezpracované údaje pro 
účely výzkumu, odborné přípravy a 
veřejného zájmu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že je důležité 
shromažďovat a analyzovat hospodářské, 
environmentální a sociokulturní údaje 
pro odvětví cestovního ruchu coby 
prostředek podpory rozhodování 
veřejných a soukromých subjektů a 
umožnit tyto kroky kombinováním 
oficiálních statistik a dat velkého objemu 
v reálném čase tak, aby přizpůsobily 
produkty a služby v celém ekosystému 
cestovního ruchu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že je rovněž třeba 
posílit základní práva lidí v digitální 
oblasti, jako je ochrana soukromí, 
nediskriminace, důstojnost, spravedlnost a 
svoboda projevu, nehledě na co největší 
míru respektování menšinových jazyků 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. kritizuje skutečnost, že Komise 
nezahrnula odvětví cestovního ruchu do 
evropské strategie pro data, a vyzývá 
Komisi, aby ji začlenila do rámce pro 
správu společných datových prostorů, což 
celému odvětví cestovního ruchu umožní 
plně se oddat inovacím, digitalizaci a 
udržitelnosti;

Or. pt

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

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje potřebu zabránění 
patovým situacím u poskytovatele služeb 
nebo u technologií omezujícím využívání 
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údajů pořízených z veřejných prostředků; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby programy 
veřejného financování a zadávání 
veřejných zakázek dostatečně vybudovaly 
kapacitu veřejných orgánů členských 
států pro uchovávání a zpracování údajů, 
což dále usnadní sdílení údajů B2G, G2G 
a G2B;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje význam normalizace ve 
společném datovém prostoru; vyzývá 
Komisi, aby zajistila vypracování 
společných norem pro údaje v odvětví 
dopravy s cílem optimalizovat 
interoperabilitu, kompatibilitu a 
návaznost údajů v dopravním systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že Komise by měla 
prosazovat evropskou chartu digitálních 
práv, v níž by měla být zvláštní pozornost 
věnována dopravě a cestovnímu ruchu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. poukazuje na nerovnováhu, která 
existuje na trhu s dopravními údaji, na 
němž malý počet digitálních platforem, 
často ze třetích zemí, shromažďuje velké 
množství citlivých údajů, vytváří 
systémovou nerovnováhu a zároveň vede k 
zásadní komparativní výhodě oproti 
podnikům EU; za těchto okolností i v 
případech převažujícího veřejného zájmu 
považuje za zásadní, aby EU stanovila 
závazné povinnosti týkající se sdílení 
údajů B2B a B2G a přístupu k nim, aby 
byly zajištěny rovné podmínky s cílem 
podpořit růst podniků EU a malých a 
středních podniků v dopravě a zároveň 
chránit práva občanů na soukromí; 
vyzývá k řádnému provádění směrnice o 
otevřeném prostoru2a, která stanoví nová 
pravidla pro sdílení údajů veřejnými 
podniky v dopravě;
_________________
2a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 
2019 o otevřených datech a opakovaném 
použití informací veřejného sektoru 
(PE/28/2019/REV/1, Úř. věst. L 172, 
26.6.2019, s. 56-83).

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. 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;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší některá velká 
rizika, která je třeba řešit; zdůrazňuje, že 
lidský faktor hraje klíčovou úlohu, a 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
umělá inteligence, robotika a související 
technologie byly zaměřené na člověka a 
posilovaly dobré životní podmínky a 
bezpečnost lidí, blahobyt společnosti a 
dobrý stav 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 jejich různých 
druhů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů; připomíná, že 
postupný příchod vozidel s autonomním 
řízením se v konečném důsledku nesmí 
stát hrozbou pro pracovní místa v různých 
odvětvích dopravy, včetně odvětví, v nichž 
panuje napětí, jako je silniční nákladní 
doprava a silniční osobní doprava;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů; domnívá se, že 
nadcházející strategie v oblasti dat by se 
měla zabývat alternativními dopravními 
prostředky využívajícími digitální 
platformy, jejichž cílem je zvýšit sdílení 
těchto prostředků, mimo jiné sdílení 
automobilů, alternativní taxislužby, 
sdílení skútrů či sdílení kol;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že biometrické rozpoznávání 
musí být vždy používáno na dobrovolném 
základě a jeho zavádění by nemělo vést k 
tomu, že se používání těchto technologií 
stane de facto povinným; zdůrazňuje, že 
lidský faktor hraje klíčovou úlohu při 
snižování rizik, která mohou být nedílnou 
součástí automatizovaných procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. připomíná, že používání 
technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy a cestovního 
ruchu, jako jsou autonomní řízení, 
propojená vozidla a rozpoznávání obličeje 
a otisků prstů v odvětví cestování, hraje 
významnou úlohu při dosahování 
interoperabilní a bezpečné mobility s 
nulovými emisemi, avšak rizika spojená s 
těmito technologiemi je třeba náležitě 
řešit; zdůrazňuje, že lidský faktor hraje 
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klíčovou úlohu při snižování rizik, která 
mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit a účinně řídit tak, aby 
nedocházelo k nepříznivým důsledkům 
pro evropské cestující a spotřebitele; 
zdůrazňuje, že lidský faktor hraje klíčovou 
úlohu při snižování a prevenci rizik, která 
mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní 
řízení a rozpoznávání obličeje a otisků 
prstů v odvětví cestování, přináší velká 
rizika, která je třeba řešit; zdůrazňuje, že 
lidský faktor hraje klíčovou úlohu při 
snižování rizik, která mohou být nedílnou 
součástí automatizovaných procesů;

3. konstatuje, že inovace a vývoj 
technologií, jako je umělá inteligence, by 
měly být využívány ke zvýšení bezpečnosti, 
udržitelnosti a účinnosti dopravy; 
zdůrazňuje však, že požadavek dodržovat 
základní práva a pravidla a zajistit, aby 
technologie, jako je umělá inteligence, 
byly založeny na vysoce kvalitních, 
transparentních a nediskriminačních 
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údajích a algoritmické transparentnosti, 
by měl být vynutitelnou normou;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Massimiliano Salini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. uznává, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a technologie pro identifikaci uživatelů v 
odvětví cestování, přináší velké příležitosti, 
kterých je nutno využít, avšak také rizika, 
která je třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit; zdůrazňuje, že lidský 
faktor hraje klíčovou úlohu při snižování 
rizik, která mohou být nedílnou součástí 
automatizovaných procesů;

3. varuje, že současný vývoj v oblasti 
umělé inteligence, jako je autonomní řízení 
a rozpoznávání obličeje a otisků prstů v 
odvětví cestování, přináší velká rizika, 
která je třeba řešit, a také představují 
příležitosti, které je nutno využít; 
zdůrazňuje, že lidský faktor hraje klíčovou 
úlohu při snižování rizik, která mohou být 
nedílnou součástí automatizovaných 
procesů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. 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 a strukturované strojově čitelné 
datové formáty, které by měly být založeny 
na otevřených standardech pro 
zaznamenávání; upozorňuje na důležitou 
úlohu, kterou v tomto ohledu hraje 
Evropská platforma pro normalizaci v 
oblasti IKT složená z mnoha 
zúčastněných stran;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že správné 
uplatňování technologie umělé inteligence 
v dopravě může být užitečné, pokud jde o 
bezpečnost cestujících, řízení dopravy, 
snižování emisí a snižování odvětvových 
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nákladů; konstatuje, že technologické 
výhody v oblasti umělé inteligence lze 
využít pouze v případě, že výzkumní 
pracovníci a společnosti v EU mají k 
dispozici velké objemy vysoce kvalitních 
datových souborů; zdůrazňuje, že bez 
odvětvové strategie pro dopravní údaje 
týkající se toho, jak zpracovávat, 
uchovávat a zvyšovat kvalitu údajů, bude 
EU zaostávat při zavádění technologie 
umělé inteligence v tomto odvětví, čímž 
bude ztrácet konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve své 
nadcházející strategii pro data poskytla 
cestovnímu ruchu místo, které si 
zasluhuje, neboť toto odvětví je dnes silně 
závislé na využívání digitálních platforem 
ze strany spotřebitelů; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby prostřednictvím těchto 
aplikací souvisejících s cestovním ruchem 
prosazovala vysokou úroveň ochrany 
soukromí;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3b. konstatuje, že úspěch strategie EU 
pro data, zejména v oblasti dopravy, se 
opírá o řádnou průmyslovou politiku, jejíž 
investice do nové datové infrastruktury a 
ekonomiky založené na datech, a to jak do 
veřejné, tak soukromé, mají vybudovat 
odolnou síť EU, která bude podporovat 
rychlou spotřebu a sdílení údajů, zvýšit 
účinnost a interoperabilitu systému ve 
prospěch všech zúčastněných stran a 
zároveň lépe chránit vedoucí postavení 
Evropy v digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; 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;

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; 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; trvá na 
nezbytné spolupráci všech příslušných 
kontrolních orgánů ohledně využívání 
těchto údajů mezi členskými státy, což 
umožní identifikovat a neutralizovat 
jednotlivce, kteří jsou podezřelí nebo 
připravují nepřátelské akty proti 
obyvatelstvu uvnitř EU;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; 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;

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; zdůrazňuje 
potenciální přínosy sdílení údajů, jako je 
například navigace v reálném čase 
umožňující vyhnout se dopravně 
přetíženým trasám a oznamování v 
reálném čase o zpožděních v hromadné 
dopravě, pro zabránění práci přesčas, pro 
lepší účinnost a zamezení nutnosti 
přerušení práce; zdůrazňuje, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; 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;

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost provozu ve všech druzích 
dopravy; 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů by 
mohlo zlepšit účinnost řízení dopravy a 
bezpečnost silničního provozu; 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;

4. zdůrazňuje, že sdílení údajů má 
pozitivní dopad na účinnost řízení dopravy 
– zejména v městských oblastech – a 
bezpečnost silničního provozu; 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;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí práci agentury 
ENISA na zajištění kritické dopravní 
infrastruktury; zdůrazňuje obrovský 
potenciál internetu věcí pro dopravu, 
neboť může zaručit lepší provozní 
výkonnost, vyšší bezpečnost a účinnou 
službu 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 
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zpracovávání údajů v celém odvětví 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. 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;

Or. pl

Pozměňovací návrh 78
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že evropská 
partnerství by mohla hrát důležitou úlohu 
při pokroku ohledně inovací 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 
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dopravy mohou mít velmi pozitivní dopad 
na bezpečné, udržitelné a inteligentní 
zavádění transevropské dopravní sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vytvořila prostředky k certifikaci dobré 
kvality aplikací a služeb, které zahrnou 
sledovatelnost uživatelů, cestujících a 
spotřebitelů v dopravě; žádá Komisi, aby 
zajistila řádné využívání a ochranu 
osobních údajů a právo uživatelů těchto 
aplikací v dopravě a cestovním ruchu na 
ochranu soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam výměny údajů 
pro vytvoření interoperabilních 
multimodálních systémů prodeje 
přepravních dokladů; zdůrazňuje zvláštní 
potřebu prodeje přímých přepravních 
dokladů v odvětví železniční dopravy a 
vyzývá Komisi, aby umožnila sdílení údajů 
mezi různými železničními provozovateli s 
cílem usnadnit mezinárodní železniční 
dopravu;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že Komise by měla 
podnikům pomáhat s inovacemi a 
datovými toky, a přitom plně dodržovat 
právo EU o ochraně údajů a soukromí; 
domnívá se, že je třeba usnadnit 
předávání údajů mezi vozidly a 
poskytovateli služeb a mezi členskými 
státy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. 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 v rámci dvoustranných diskusí 
a mezinárodních fór, včetně WTO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. 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;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti, jak usnadnit předávání údajů se 
strategicky důležitými třetími zeměmi; za 
tímto účelem je třeba se případně vyhnout 
požadavkům ohledně umístění údajů, 
přičemž údaje musí být zahrnuty do dohod 
EU o volném obchodu a je třeba také 
urychlit úsilí o přijetí rozhodnutí o 
odpovídající ochraně se třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na význam výměny 
údajů mezi vozidly vzájemně, mezi 
dopravními infrastrukturami vzájemně a 
mezi vozidly a dopravní infrastrukturou; 
vyzývá Komisi, aby zajistila 
interoperabilitu mezi vozidly a dopravní 
infrastrukturou a zpřístupnila bezpečné 
údaje ve vozidle;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že konkurenceschopný 
přístup k údajům má zásadní význam pro 
rozvoj umělé inteligence, což bude pro 
odvětví dopravy a cestovního ruchu stále 
důležitější; zdůrazňuje, že podnikům a 
výzkumným pracovníkům by měla být 
poskytnuta větší volnost při využívání 
údajů s menšími regulačními zásahy, 
zejména pokud aplikace umělé 
inteligence, pro kterou jsou údaje 
používány, nepředstavuje vysoké riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4d. vyzývá k vypracování strategie pro 
data, jejímž cílem je udržitelnost všech 
druhů dopravy; zdůrazňuje význam 
železnice jakožto způsobu dopravy s 
nejnižší uhlíkovou stopou pro osobní i 
nákladní dopravu a zdůrazňuje jeho 
význam pro ekologickou a digitální 
transformaci;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
regulační oddělení mezi umělou 
inteligencí představující vysoké riziko a 
umělou inteligencí představující nízké 
riziko, a to na základě toho, jak jsou údaje 
využívány; toto oddělení nesmí být 
prováděno na odvětvovém základě, což by 
mohlo bránit technologickému rozvoji v 
celém odvětví, ale spíše na způsobu 
uplatňování, aby se zajistila přesnost v 
oblasti regulace a aby se zabránilo 
zbytečné administrativní zátěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vyzývá Komisi, aby urychleně 
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dokončila zavedení systému ERTMS v 
evropské železniční síti s cílem získat 
výhody z interoperabilního systému 
zabezpečení;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. poukazuje na značnou právní 
nejistotu, jíž čelí podniky a výzkumní 
pracovníci využívající osobní údaje, a na 
to, že tato nejistota brání inovacím; 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; národní 
agentury by se měly při výkonu své 
pravomoci řídit těmito pokyny EU v zájmu 
zajištění soudržnosti právních předpisů a 
plynulých toků údajů mezi členskými 
státy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4g. zdůrazňuje, že právní jistota a 
spravedlivá možnost dohlížet na pravidla 
týkající se údajů a porozumět jim jsou 
klíčovými faktory pro uvolnění 
inovačního potenciálu evropských 
podniků a výzkumných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů jak v prostředí 
B2B, tak v oblasti B2C;

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů jak v prostředí 
B2B, tak v oblasti B2C; vyzývá k tomu, 
aby připravovaná strategie pro data 
zavedla jednotný a integrovaný právní 
rámec jak pro stávající právní předpisy, 
tak pro budoucí akty týkající se údajů v 
dopravě;

_________________ _________________
4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1. 4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64. 5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Søren Gade, Petras Auštrevičius, 
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů jak v prostředí 
B2B, tak v oblasti B2C;

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů jak v prostředí 
B2B, tak v oblasti B2C, B2G a G2B;

_________________ _________________
4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1. 4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64. 5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů jak v prostředí 
B2B, tak v oblasti B2C;

5. vyzývá k tomu, aby bylo sledováno 
provádění právních předpisů v oblasti 
dopravy, zejména připravované nařízení o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě, směrnice (EU) 2019/1936 o řízení 
bezpečnosti silniční infrastruktury4 a 
nařízení (EU) 2019/1239 o vytvoření 
prostředí jednotného evropského 
námořního portálu5, s cílem zajistit 
podporu pro podniky, podpořit digitalizaci 
a zlepšit výměnu údajů v prostředí B2A a 
B2B i v oblasti B2C;

_________________ _________________
4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1. 4 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
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5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64. 5 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
systém GNSS pro těžkou nákladní 
dopravu vytvořením portálu EU-GNSS a 
vhodného softwaru; je přesvědčen, že 
kontrolní systém založený na GNSS je 
účinným nástrojem pro monitorování 
nákladních vozidel a sledování zboží v 
reálném čase a nepřetržitě; připomíná, že 
takový portál by představoval odkaz pro 
náklady spojené s prováděním silničních 
kontrol, umožnil by úspory nákladů na 
léčbu a hospitalizaci v důsledku 
dopravních nehod s dosažením větších 
záruk bezpečnosti silničního provozu, 
zaručujících zpracování údajů v reálném 
čase, jako jsou údaje o dostupných 
parkovacích plochách; systém GNSS by 
navíc mohl být prostředkem k obnovení 
zákonnosti, zabezpečit uplatňování 
zákonů a prevenci nezákonných operací 
již v zárodku, jakož i umožnění kontroly v 
boji proti sociálnímu dumpingu a 
nekalému trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že sdílení údajů v 
evropském odvětví dopravy by mohlo 
usnadnit přeshraniční projekty 
infrastruktury sítí TEN-T, které se často 
potýkají se specifickými problémy, pokud 
jde o koordinaci postupů udělování 
povolení; zdůrazňuje, že evropský datový 
prostor, který s sebou nese 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 zvýšení nákladů na 
projekty dopravní infrastruktury TEN-T;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje, aby Komise v rámci 
procesu vytváření regulačního rámce pro 
interoperabilní výměnu údajů v železniční 
dopravě přezkoumala nařízení (EU) č. 
454/2011 ze dne 5. května 2011 o 
technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se subsystému „využití telematiky 
v osobní dopravě“ transevropského 
železničního systému1a a nařízení (EU) č. 
1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o 
technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému „Využití telematiky v nákladní 
dopravě“ železničního systému Evropské 
unie a o zrušení nařízení (ES) č. 
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62/20062a;
_________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11.
2a Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 438.

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje ústřední úlohu dopravy 
při zajišťování nepřerušených činností 
jiných odvětví, jako je zdravotnictví, 
potravinářství a výroba; zdůrazňuje proto, 
že je třeba vybudovat součinnost mezi 
různými datovými prostory, které hodlá 
Komise vytvořit, odstranit problematická 
místa, zvýšit produktivitu a usnadnit volný 
pohyb zboží a osob;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k lepší koordinaci mezi 
členskými státy s cílem usnadnit 
přeshraniční tok údajů napříč odvětvími 
prostřednictvím dialogu mezi vládami a 
zúčastněnými stranami s cílem vytvořit 
společný způsob shromažďování údajů na 
základě zásad dohledatelnosti, 
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přístupnosti, interoperability a opakované 
použitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
udržitelnou, inteligentní a cenově dostupná 
řešení pro spotřebitele a veřejné orgány v 
oblasti městské mobility a zároveň zajistit 
udržitelnou, přístupnou a účinnou 
veřejnou dopravu; v této souvislosti 
poukazuje na význam koncepce „Mobilita 
jako služba“ (Maas); vyzývá Komisi, aby 
plně zahrnula aktivní druhy dopravy a 
zpřístupnila údaje o cyklistické a pěší 
dopravě, a zároveň aby zajistila nejvyšší 
ochranu osobních údajů;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
občany a veřejné orgány v oblasti městské 
mobility a zároveň zajistit široce 
přístupnou, finančně dostupnou a 
účinnou veřejnou dopravu; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby dodržovala zásadu 
„data pro veřejné dobro“ a usnadňovala 
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sdílení souborů údajů určených k podpoře 
výzkumu paliv a usnadnění přijímání 
politik posilujících mobilitu pro všechny 
občany EU, a to při respektování práv 
občanů na ochranu soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility, jako je integrovaný 
systém prodeje přepravních dokladů, a 
zároveň zajistit přístupnější, finančně 
dostupnější, bezpečnější a účinnější 
veřejnou dopravu v souladu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu a splnění 
maximálních bezpečnostních požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a pro vztahy návštěvníků 
a obyvatel ve městech a regionech s 
vysokým podílem cestovního ruchu a 
zároveň zajistit přístupnější, 
nediskriminační, inkluzivní, udržitelnou a 
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účinnější veřejnou dopravu pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější inteligentní a 
udržitelnou veřejnou dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské mobility a zároveň zajistit 
přístupnější a účinnější veřejnou dopravu;

6. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
inteligentní a cenově dostupná řešení pro 
spotřebitele a veřejné orgány v oblasti 
městské a meziměstské mobility a zároveň 
zajistit přístupnější a účinnější veřejnou 
dopravu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba regulovat 
výměnu údajů mezi veřejnými subjekty 
(G2G) v přeshraničních transakcích, 
zejména v oblastech, jako jsou informace 
o historii ojetých vozidel; konstatuje, že 
nedostatek jednotného přeshraničního 
pohybu informací o vozidlech má 
negativní dopad na bezpečnost silničního 
provozu a ochranu spotřebitele před 
podvody;

Or. pl

Pozměňovací návrh 107
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že dynamický rozvoj 
inovativních digitálních služeb a 
obchodních modelů v odvětví dopravy a 
cestovního ruchu nebude možný bez 
bezplatného a neomezeného přístupu k 
veřejným údajům, které spadají do oblasti 
působnosti prostorové informační 
infrastruktury3a, jako jsou geodetické a 
kartografické údaje, terénní modely, 
ortografické mapy, údaje o geometrii 
budov a topografických objektech 
používaných při mapování; zdůrazňuje, že 
zveřejňování tak velkého množství 
prostorových dat bude mít velmi pozitivní 
dopad na využívání těchto dat evropskými 
podnikateli působícími v odvětví nových 
technologií; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
systém pobídek pro členské státy s cílem 
podpořit proces otevírání zdrojů 
geodetických údajů a jejich bezplatného 
zpřístupňování;
_________________



AM\1216779CS.docx 57/65 PE660.081v01-00

CS

3a Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst; domnívá se, že vznik 
nových technologií a další digitalizace, 
jakož i přechod na dekarbonizaci by měly 
dopad na růst, konkurenceschopnost a 
prosperitu tohoto odvětví; domnívá se 
proto, že je nanejvýš důležité pravidelné 
vzdělávání a rekvalifikace stávajících 
pracovních sil v tomto odvětví, 
se zvláštním zaměřením na digitální 
dovednosti a inovativní technologie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní a osobní dopravě by 
mělo být snížení nákladů a administrativní 
zátěže pro podniky a uživatele a zároveň 
zajištění ochrany pracovních míst 
prostřednictvím pravidelných školení a 
rekvalifikace stávajících pracovníků; 
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zdůrazňuje význam digitálních dovedností 
a inovativních technologií pro zvýšení 
účinnosti a uživatelské vstřícnosti 
evropského odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky, ochrana podniků působících 
přeshraničně před zneužíváním 
kontrolních služeb a umožnění 
provozovatelům ze všech členských států, 
zejména malým a středním podnikům, 
svobodně poskytovat dopravní služby na 
jednotném trhu tím, že bude možné 
snadno ověřit jejich totožnost a oprávnění;

Or. pl

Pozměňovací návrh 111
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje potenciál evropské 
strategie pro data pro odvětví nákladní 
dopravy; vyzdvihuje příležitosti ke zlepšení 
toků nákladní dopravy ve smyslu větší 
plynulosti a účinnosti a lepší 
sledovatelnosti, jakož i potenciál 
digitalizace dokumentů v nákladní 
dopravě, který by mohl vést ke snížení 
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nákladů a administrativní zátěže pro 
podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a veřejné orgány a zároveň 
zajištění respektování práv pracovníků a 
jejich nezbytné rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst prostřednictvím další 
kvalifikace;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
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Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a jejich zákazníky a zároveň 
zajištění ochrany pracovních míst;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky a zároveň zajištění ochrany 
pracovních míst;

7. zdůrazňuje, že cílem digitalizace 
dokumentů v nákladní dopravě by mělo být 
snížení nákladů a administrativní zátěže 
pro podniky, čímž se podpoří hospodářský 
růst a tím i vytváření pracovních míst;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost situaci začínajících 
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podniků a malých a středních podniků a 
aby budoucí právní předpisy byly 
vypracovávány s ohledem na zlepšení 
jejich podmínek;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že je třeba vyhnout se 
zavádění požadavků, které brání 
začínajícím podnikům a malým a 
středním podnikům v digitálním odvětví, s 
cílem zachovat rozmanitost subjektů, 
zajistit uspokojivou hospodářskou soutěž 
a zabránit vzniku monopolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. upozorňuje na to, že stávající 
směrnice, jako je směrnice o inteligentních 
dopravních systémech, by neměly být 
zastřešujícím souborem pravidel oslabeny.

8. upozorňuje na to, že stávající 
směrnice, jako je směrnice o inteligentních 
dopravních systémech, by neměly být 
zastřešujícím souborem pravidel oslabeny; 
vyzývá Komisi, aby do nadcházející revize 
směrnice o inteligentních dopravních 
systémech zahrnula sdílení údajů, 
zejména v oblasti prodeje přepravních 
dokladů a rezervačních systémů.
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. upozorňuje na to, že stávající 
směrnice, jako je směrnice o inteligentních 
dopravních systémech, by neměly být 
zastřešujícím souborem pravidel oslabeny.

8. 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.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že tradiční 
zaměstnanost v současném odvětví 
dopravy se výrazně sníží nebo vyvine do 
nových rolí s novými požadovanými 
dovednostmi; zdůrazňuje, že je třeba 
zavést programy zaměřené na zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků v 
odvětví dopravy, které vytvoří datově 
gramotnou pracovní sílu;

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

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vítá návrh evropské strategie pro 
data týkající se programování 
kompatibilních aplikací a datových 
formátů, neboť interoperabilita formátu 
rovněž zajišťuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž a rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jakop G. Dalunde

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že data mohou 
být účinným prvkem v boji proti 
genderovým předsudkům, a vybízí k 
používání nediskriminačních datových 
souborů ke zlepšení bezpečnosti žen v 
dopravě;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



PE660.081v01-00 64/65 AM\1216779CS.docx

CS

8b. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy navrhla 
politiky na podporu vzdělávání v oblasti 
přírodních věd, technologií, inženýrství a 
matematiky s cílem rozvíjet talenty v této 
oblasti; zdůrazňuje, že je třeba takové 
talenty udržet a vytvářet profesní cesty, 
mimo jiné v oblasti softwarového 
inženýrství a vědy údajů, se zvláštním 
zaměřením na rovnost žen a mužů v tomto 
odvětví, a zároveň financovat výzkum, 
který povede k vytvoření evropského 
know-how, které je nezbytné pro vývoj 
technologií nové generace;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
legislativní návrh EU, jenž by zajistil 
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;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje obrovské přínosy údajů 
pro odvětví cestovního ruchu, neboť 
značně napomůže celostátním, 
regionálním a místním správním 
orgánům při utváření politik pro zajištění 
sociální, hospodářské a environmentální 
udržitelnosti cestovního ruchu; bere na 
vědomí přínosy využívání datových 
souborů v souvislosti s oběhovým 
hospodářstvím, zvládáním davu, 
spotřebitelskými zkušenostmi a programy 
jazykových služeb pro cestovní ruch;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. 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;

Or. en


