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Pozměňovací návrh 1
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vítá přístup, který Evropská komise 
zamýšlí přijmout v souvislosti s digitální 
transformací, kdy jsou jednoznačně 
popsány jasné cíle, jichž má být v příštím 
desetiletí dosaženo, přičemž pozornost se 
zaměřuje mimo jiné na konektivitu, 
kybernetickou bezpečnost a dovednosti; je 
toho názoru, že tato strukturovaná vize 
bude přínosná pro odvětví dopravy a 
cestovního ruchu a přispěje k tomu, aby 
se Evropská unie stala celosvětovým 
lídrem v digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje obrovský potenciál 
umělé inteligence v odvětví dopravy, která 
posílí automatizaci silniční, železniční, 
vodní a letecké dopravy; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby umělá inteligence 
podporovala multimodalitu a přechod na 
jiné druhy dopravy, jakož i rozvoj 
inteligentních měst, aby tak zlepšila 
zkušenosti všech občanů v oblasti 
cestování tím, že se zvýší účinnost a 
bezpečnost logistických a dopravních toků 
a jejich šetrnost vůči životnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů a 
investic v oblasti umělé inteligence a 
infrastruktury pro inteligentní dopravní 
systémy, včetně bezpečného zavádění sítě 
5G a rozvoje sítě 6G; konstatuje, že míra 
využívání umělé inteligence v odvětví 
dopravy bude záviset na moderní 
digitalizované infrastruktuře; poukazuje 
na to, že je třeba urychlit modernizaci 
příslušné dopravní a digitální 
infrastruktury sítě TEN-T; vyzývá proto 
Komisi, aby ve své revizi nařízení TEN-T 
a nařízení o koridorech pro železniční 
nákladní dopravu navrhla mechanismy k 
zajištění tohoto urychlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
do svých plánů obnovy zahrnuly projekty 
digitalizace dopravy; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit stabilní a přiměřené unijní 
financování evropských výzkumných 
programů v oblasti umělé inteligence, 
technologie blockchainu a internetu věcí 
(IoT) a procesu budování dopravní 
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infrastruktury a infrastruktury IKT pro 
inteligentní dopravní systémy, včetně 
rozvoje sítě 5G a budoucích bezdrátových 
sítí, aby se plně rozvinul potenciál 
digitalizované dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G; 
zdůrazňuje, že síť 5G nabídne zcela nové 
pracovní příležitosti pro odvětví dopravy a 
bude znamenat významné zvýšení 
produktivity evropských ekonomik;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy; zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit energetickou účinnost podporou 
využívání obnovitelných technologií a při 
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dalším rozvoji technologií umělé 
inteligence v odvětví dopravy zvážit dopad 
na přírodní životní prostředí a lidské 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G; 
zdůrazňuje, že finanční prostředky 
vyčleněné na tento cíl ve VFR na období 
2021–2027 jsou nedostatečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, která zajistí vysoké 
standardy bezpečnosti dopravy, včetně 
rozvoje sítě 5G;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 9
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stabilní a přiměřené financování 
evropských výzkumných programů v 
oblasti umělé inteligence a procesu 
budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že zavedení umělé 
inteligence v odvětví dopravy bude 
vyžadovat výstavbu a modernizaci 
stávajících a nových dopravních 
infrastruktur; varuje před výrazným 
rozdílem mezi životností digitálních a 
fyzických dopravních infrastruktur; 
vyzývá členské státy, aby zajistily bezpečné 
a vysoce kvalitní dopravní infrastruktury 
usnadňující zavádění služeb propojené a 
automatizované mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
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Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje skutečnost, že 
technologický vývoj v oblasti dopravy a 
mobility, zejména aplikace umělé 
inteligence a autonomní vozidla, nabízí 
velký potenciál pro zjednodušení 
každodenního života lidí a podniků a pro 
zajištění bezpečnějších, účinnějších a 
cenově dostupnějších dopravních řešení;

Or. sv

Pozměňovací návrh 12
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje v tomto ohledu 
politování nad rozhodnutím Evropské 
rady snížit rozpočet na digitální krytí 
Nástroje pro propojení Evropy; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
národních plánů na podporu oživení a 
odolnosti zajistily odpovídající podporu 
digitalizaci tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje obrovský potenciál 
aplikací umělé inteligence pro globální 
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růst, přičemž Evropa by si z tohoto 
potenciálu měla zajistit velký podíl 
prostřednictvím inteligentní kombinace 
politik;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k řádné průmyslové politice 
založené na digitální a environmentální 
transformaci a zaměřené na rozvoj 
základní infrastruktury a logistické, 
výpočetní a digitální kapacity EU, která by 
pomohla dosáhnout vedoucího postavení 
EU v digitální oblasti ve všech odvětvích; 
naléhavě vyzývá Unii, aby zabezpečila 
svůj dodavatelský řetězec v oblasti dopravy 
prostřednictvím diverzifikace dodávek a 
snižováním své závislosti na třetích 
zemích, pokud jde o materiály a služby, 
neboť jejich přerušení by mohlo mít 
dopad na veřejné zdraví a bezpečnost; 
vyzývá Komisi, aby tyto prvky zohlednila 
při každé aktualizaci evropské průmyslové 
strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá schopnost evropských 
programů financování přilákat soukromé 
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investice, které jsou nezbytné pro 
financování přelomových technologií a 
pro rozsáhlé zavádění automatizované 
mobility; varuje, že několik zemí po celém 
světě rychle směřuje k dodávání 
automatizované mobility na trh; vyzývá 
proto EU, aby aktivněji reagovala na 
rychlý vývoj v tomto odvětví 
prostřednictvím právního a finančního 
rámce pro evropské začínající podniky a 
subjekty zabývající se vývojem 
technologií; zdůrazňuje, že je ohrožena 
evropská strategická autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje skutečnost, že 
konkurenceschopný přístup k údajům má 
zásadní význam pro rozvoj technologie 
umělé inteligence, což bude v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu stále 
důležitější; zdůrazňuje proto, že 
výzkumným pracovníkům a podnikům je 
třeba poskytnout větší svobodu přístupu k 
údajům pro rozvoj umělé inteligence a k 
jejich využívání;

Or. sv

Pozměňovací návrh 17
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1b. aby mohla Evropa vyvíjet a 
používat kvalitní technologie umělé 
inteligence, potřebuje vysoce kvalitní a 
kyberneticky bezpečnou digitální 
infrastrukturu, jakož i vyšší kvalitu dat a 
lepší přístup k nim;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že doprava představuje 
kritickou infrastrukturu a že vzhledem k 
tomu, že toto odvětví se digitalizuje, by 
měla se rozvíjet spolehlivá „kultura 
kybernetické bezpečnosti“, konkrétně 
potřeba začlenit pod dohledem agentury 
ENISA odvětvové systémy kybernetické 
bezpečnosti a protokoly do zastřešujícího 
rámce, který podpoří součinnost vedoucí k 
multimodální propojenosti; naléhavě 
vyzývá k rozvoji dovedností EU v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a k prosazování 
kybernetické bezpečnosti již od fáze 
návrhu; vyzývá členské státy, aby správně 
provedly směrnici o bezpečnosti sítí a 
informací, a Komisi, aby na tento proces 
dohlížela;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1c. zdůrazňuje, jak velká škoda a jak 
vysoké by byly náklady, kdyby nebyl 
nalezen evropský regulační přístup k 
umělé inteligenci a jaké nevýhody by to 
mělo za následek na celém vnitřním trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec; zdůrazňuje, že inovativní a 
konkurenceschopná ekonomika založená 
na datech je založena na otevřenosti a že v 
této souvislosti je třeba se vyhnout 
ustrnutí poskytovatelů služeb a 
technologickému ustrnutí, pokud jde o 
postupy shromažďování veřejných údajů; 
zdůrazňuje, že pro plné využití potenciálu 
Zelené dohody bude klíčové umožnit 
sdílení a přístup k základním a přesně 
definovaným souborům údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
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bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

patří a bude dále patřit mezi hlavní 
odvětví, v nichž budou spotřebitelé a 
občané v každodenní interakci s umělou 
inteligencí; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v 
technologii umělé inteligence by podpořil 
jasný evropský rámec podporující rozvoj 
umělé inteligence zaměřené na člověka, 
založené na lidském dohledu, ochraně 
soukromí občanů a zlepšování sociálních, 
hospodářských a environmentálních 
složek dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci a využívání dalších 
vznikajících technologií v odvětví dopravy 
by podpořil jasný evropský rámec 
zahrnující aspekty týkající se bezpečnosti, 
ochrany, respektování lidské autonomie, 
dohledu a odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec respektující ustanovení Listiny 
základních práv Evropské unie a obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR);

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec; zdůrazňuje potenciální rizika a 
nebezpečí, která mohou vzniknout při 
používání technologií umělé inteligence;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Kateřina Konečná

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 

2. sdílí názor Komise, že důvěru 
spotřebitelů a podniků EU v umělou 
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technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

inteligenci by podpořil jasný soubor 
pravidel a povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci a zajištění předvídatelnosti a 
právní jistoty by podpořil jasný evropský 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný evropský 
rámec;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
bude testovacím modelem pro přijetí 
technologií umělé inteligence evropskými 
spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že 
důvěru spotřebitelů a podniků v umělou 
inteligenci by podpořil jasný, 
transparentní a soudržný evropský rámec;

Or. ro



PE662.047v01-00 16/47 AM\1220392CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 28
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že je zapotřebí 
regulační rámec pro umělou inteligenci v 
odvětví dopravy, například pravidla pro 
pilotní projekty, které v případě jejich 
úspěchu umožní jejich další masový 
rozvoj na trhu (regulační pískoviště); 
zdůrazňuje, že jakákoli regulace v oblasti 
umělé inteligence by měla sledovat 
technologicky neutrální přístup a měla by 
respektovat zásadu proporcionality;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k tomu, aby všechny 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
programy financování Unie zahrnovaly 
požadavky na přístup k otevřeným datům, 
povinné požadavky na interoperabilitu a 
přenositelnost a aby podporovaly 
používání softwaru a hardwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Kosma Złotowski
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje proto, že Evropská 
unie by měla co nejlépe využívat všech 
nástrojů, které má k dispozici, aby 
maximalizovala bezpečnost dopravních 
systémů umělé inteligence a v případě 
potřeby možnost určit odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích); 
zdůrazňuje nová rizika, která může 
automatizované řízení představovat pro 
bezpečnost silničního provozu, zejména 
rizika spojená se smíšenou dopravou 
(počítaje tradiční i autonomní vozidla), u 
níž se ukázalo, že nese nejvyšší riziko 
nehod; vyzývá k posílení výzkumu a 
vývoje s cílem zvýšit bezpečnost výrobků a 
zdůrazňuje potřebu nového 
harmonizovaného regulačního rámce pro 
automatizované řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu (včetně 
chodců a cyklistů) a železniční, námořní a 
letecké dopravy a dosažení cílů 
stanovených v rámci „vize nula“ (nulový 
počet obětí na silnicích); konstatuje, že 
pokud nebudou k dispozici rozsáhlé, 
vysoce kvalitní a interoperabilní údaje, 
bude využívání umělé inteligence v 
dopravní infrastruktuře a vozidlech 
omezené, což může poškodit 
konkurenceschopnost EU a bezpečnost 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích); 
zdůrazňuje, že pokud jde o umělou 
inteligenci, měly by být vždy zdůrazňovány 
příležitosti a politika by měla usilovat o 
pozitivní tón;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
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Kateřina Konečná

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

3. zdůrazňuje značný potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
zvýšení bezpečnosti cestujících, snížení 
dopravního přetížení a nehodovosti, 
snížení emisí uhlíku, minimalizace 
celkových finančních nákladů a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích);

3. zdůrazňuje obrovský potenciál 
systémů, které využívají umělou 
inteligenci, v odvětví dopravy z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a dosažení 
cílů stanovených v rámci „vize nula“ 
(nulový počet obětí na silnicích); 
upozorňuje na skutečnost, že je nutné vzít 
v úvahu lidský faktor;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že využívání umělé 
inteligence v odvětví letectví je v současné 
době zaměřeno na řízení provozu a 
podobu vzdušného prostoru; vítá úspěch 
společného podniku SESAR, který 
podpořil řadu výzkumných projektů v 
oblasti umělé inteligence a řízení letového 
provozu; vyzývá k zintenzivnění výzkumu 
a investic s cílem maximalizovat potenciál 
umělé inteligence v odvětví letectví, pokud 
jde o spotřebitele, prostřednictvím zlepšení 
uvádění na trh ze strany leteckých 
společností, prodeje, distribuce, postupů 
tvorby cen a zlepšení pozemního odbavení 
(bezpečnostní kontroly atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že zvýšená digitalizace 
a automatizace dopravy nevyhnutelně 
vystavuje toto odvětví rizikům spojeným s 
kybernetickými hrozbami a trestnou 
činností; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
je důležité zajistit bezpečné, odolné a 
spolehlivé systémy založené na umělé 
inteligenci a robotické systémy jak pro 
infrastrukturu, tak pro vozidla; vítá 
nadcházející přezkum směrnice o 
bezpečnosti sítí a informačních systémů s 
cílem zlepšit kybernetickou odolnost 
dopravní infrastruktury a účinněji 
reagovat na kybernetické útoky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá ke stanovení vyšších 
požadavků, pokud jde o mechanismy 
autodiagnostiky všech vozidel a vozů 
používaných pro veřejnou i soukromou 
dopravu – jak osobní, tak nákladní –, aby 
se předešlo tomu, že selhání systému 
určeného pro bezpečnost v konečném 
důsledku představuje riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje velký potenciál pro 
zvýšení účinnosti dopravního systému 
prostřednictvím využívání technologie 
umělé inteligence ve vozidlech a 
systémech řízení dopravy, která může 
mimo jiné zkrátit dobu trvání cesty nebo 
snížit dopravní přetížení, škodlivé emise a 
náklady;

Or. sv

Pozměňovací návrh 40
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že umělá inteligence 
může rozvíjet automatizovanou dálkou i 
pobřežní plavbu a plavbu na 
vnitrozemských vodních cestách a zlepšit 
námořní dohled v souvislosti s rostoucí 
lodní dopravou; konstatuje rovněž, že 
umělá inteligence může přispět ke zlepšení 
energetické účinnosti a propojení mezi 
přístavy a vnitrozemím; zdůrazňuje, že 
přístavy budou klíčovými aktéry pro 
zavádění umělé inteligence v odvětví lodní 
dopravy; vyzývá k zavedení umělé 
inteligence a vyšší úrovně digitalizace ve 
všech evropských přístavech ve velkém 
rozsahu s cílem zvýšit účinnost a 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje obrovský potenciál 
technologických inovací a umělé 
inteligence pro přizpůsobení druhů 
dopravy osobám se zdravotním 
postižením, což umožní inkluzivnější a 
svobodnější mobilitu pro každého;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí jasně definovat rozdělení 
odpovědnosti mezi výrobci, provozovateli a 
uživateli autonomních vozidel a systémů, 
mj. proto, aby se zajistila co nejvyšší 
bezpečnost produktů, vhodné rozložení 
rizik, odpovědnost týkající se rovněž 
selhání operačního softwaru, selhání sítě 
a rizik a externalit souvisejících s 
programovými možnostmi, které nejsou v 
současnosti odpovídajícím způsobem 
kryty;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika; vyzývá pojišťovny, aby 
zlepšily způsob, jakým do své politiky 
upisování zapracují nová rizika 
vyplývající z propojené a automatizované 
mobility;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že neexistence jasných 
pravidel pro určování odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; vyzývá 
Komisi, aby vzala na vědomí stanovisko 
Výboru pro dopravu a cestovní ruch k 
režimu občanskoprávní odpovědnosti pro 
umělou inteligenci; zdůrazňuje, že právní 
jasnost zvýší důvěru spotřebitelů, bude mít 
pozitivní dopad na podniky v EU a malé a 
střední podniky, které takové technologie 
vyvíjejí, a usnadní rozmach silného trhu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná a soudržná pravidla pro sdílení 
odpovědnosti v případě selhání či nehody 
je jednou z hlavních překážek, které brání 
praktickému zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v odvětví 
dopravy; požaduje, aby byla tato 
odpovědnost sdílena podle schopnosti 
výrobců, provozovatelů a uživatelů 
autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika a jejich přínosu k 
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využívání umělé inteligence v odvětví 
dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání 
praktickému zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v odvětví 
dopravy; požaduje, aby byla tato 
odpovědnost sdílena podle schopnosti 
výrobců, provozovatelů a uživatelů 
autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání, poruchy, přerušení či 
nehody jsou hlavními překážkami, které 
brání praktickému zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v odvětví 
dopravy; požaduje, aby byla tato 
odpovědnost sdílena podle schopnosti 
výrobců, provozovatelů a uživatelů 
autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro určování a sdílení 
odpovědnosti v případě selhání či nehody 
je jednou z hlavních překážek, které brání 
praktickému zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v odvětví 
dopravy; požaduje, aby byla tato 
odpovědnost sdílena podle schopnosti 
výrobců, provozovatelů a uživatelů 
autonomních vozidel a systémů 
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kontrolovat rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Kateřina Konečná

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost sdílena podle 
schopnosti výrobců, provozovatelů a 
uživatelů autonomních vozidel a systémů 
kontrolovat rizika;

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit 
jasná pravidla pro určování odpovědnosti v 
případě selhání či nehody je jednou z 
hlavních překážek, které brání praktickému 
zavádění technologií založených na umělé 
inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, 
aby byla tato odpovědnost spravedlivě 
určována podle úlohy výrobců, 
provozovatelů a uživatelů autonomních 
vozidel a systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na právní 
nepředvídatelnost, s níž se potýkají 
subjekty zabývající se vývojem technologií 
umělé inteligence z důvodu nedostatečné 
koordinace ochrany údajů a etických 
otázek souvisejících s umělou inteligencí 
na úrovni EU; žádá proto Komisi, aby 
předložila pokyny pro předem schválené 
postupy využívání dat a pro 
pseudonymizaci a anonymizaci s cílem 
zvýšit právní předvídatelnost pro subjekty 
zabývající se vývojem technologií umělé 
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inteligence v odvětví dopravy a cestovního 
ruchu; domnívá se, že vnitrostátní orgány 
by se měly při výkonu své veřejné moci 
řídit pokyny EU jako způsobu, jak zajistit 
jednotné dodržování právních předpisů a 
odstranit překážky fungování jednotného 
digitálního trhu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 50
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na přístupu k veřejným a 
hrubým datům, která vytváří odvětví 
dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby autorizované kontrolní a schvalovací 
organizace měly plný přístup k údajům a 
softwarovým informacím týkajícím se 
vozidel s cílem odhalit nedovolené zásahy 
a manipulace a zajistit kybernetickou 
bezpečnost vozidel; domnívá se, že je 
naléhavě nutné povzbudit přístup k 
údajům, které jsou v současné době 
zablokovány v soukromém sektoru, a 
zároveň zajistit, aby využívání veřejných 
prostředků vždy vedlo k veřejným údajům; 
vyzývá Komisi, aby posoudila dopad 
sdílení údajů a infrastruktur potřebných k 
zajištění udržitelného zavádění digitální 
strategie v souladu se Zelenou dohodou 
na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
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Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich 
bezpečný sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na spolehlivém zákonu o 
datech, který podporuje sdílení dat mezi 
podniky, mezi podniky a veřejnou správou 
a mezi veřejnou správou a podniky 
organizované prostřednictvím rámce pro 
správu, který občanům a podnikům 
umožní široký přístup k vysoce kvalitním 
veřejným a průmyslovým údajům 
vytvořeným nejen z odvětví dopravy, ale ze 
všech odvětví s ním souvisejících; vyzývá k 
rozvoji datového prostoru mobility, který 
bude shromažďovat údaje 
shromažďované a zpracovávané 
inteligentní infrastrukturou a vozidly; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby údaje byly 
snadno čitelné přeshraničně v souladu se 
zásadami FAIR s cílem vytvořit synergie 
mezi zeměmi a odvětvími, sdružovat 
znalosti a vytvářet technologické klastry; 
naléhavě vyzývá k plnému dodržování 
pravidel stanovených rámcem EU pro 
ochranu údajů a soukromí, včetně 
směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích a obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 5. konstatuje, že dosažení cílů 
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stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širším přístupu k 
veřejným, průmyslovým a hrubým datům, 
která vytváří odvětví dopravy, a na 
zajištění inteligentní infrastruktury a 
vozidel pro jejich bezpečný sběr a 
zpracování; vítá v tomto ohledu sdělení 
Komise o evropské strategii pro data a její 
návrh nařízení o evropské správě údajů; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit skutečný 
jednotný trh s daty, a zejména evropský 
společný datový prostor pro mobilitu, 
který může mimo jiné usnadnit přístup k 
údajům a jejich využívání ze strany 
mikropodniků, malých a středních 
podniků a začínajícím podnikům v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu, aniž jsou 
dotčeny právní předpisy v oblasti ochrany 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
datům, která vytváří odvětví dopravy, a na 
zajištění inteligentní infrastruktury a 
vozidel pro jejich bezpečný sběr a 
zpracování; upozorňuje na to, že je třeba 
zajistit svobodnou výměnu a zpracovávání 
hrubých, 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování; považuje za nezbytné 
zajistit dodržování soukromí evropských 
občanů při shromažďování a zpracování 
veřejných údajů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování, přičemž však musí být 
zajištěna odpovídající úroveň ochrany 
osobních údajů a soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam ochrany údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Kateřina Konečná

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování;

5. konstatuje, že dosažení cílů 
stanovených Komisí v bílé knize o umělé 
inteligenci závisí na širokém přístupu k 
veřejným a hrubým datům, která vytváří 
odvětví dopravy, a na zajištění inteligentní 
infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný 
sběr a zpracování, a to při dodržení 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Kosma Złotowski

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

5a. zdůrazňuje, 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 
infrastruktury, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
pobídky pro dobrovolnou výměnu dat a 
přístup k nim, což bude přínosem pro 
zřízení datových center umělé inteligence 
s otevřenou a transparentní evropskou 
cloudovou infrastrukturou (např. Gaia-X) 
a také pro zpracování dat generovaných v 
provozu; tato infrastruktura by měla být 
založena na zásadách přenositelnosti, 
interoperability a šifrování;

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že strategie pro data 
týkající se dopravy, která se zaměřuje na 
podporu hospodářského růstu 
prostřednictvím přístupu k rozsáhlým 
souborům údajů, zejména pro malé a 
střední podniky, by pomohla odvětví 
dopravy a cestovního ruchu v EU využít 
příležitostí dnešního trhu, a tím zvýšit 
bezpečnost dopravy, chránit soukromí a 
posílit konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy;

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy; 
vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
zřízení orgánu EU složeného z různých 
regulačních orgánů členských států, aby 
byl zajištěn dohled na evropské úrovni s 
cílem umožnit Komisi, aby přijala 
opatření, pokud by systém umělé 
inteligence působil porušování základních 
práv, nebo aby doporučila Komisi 
opatření, pokud jsou pravidla 
odpovědnosti nejasná nebo je třeba je 
upravit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy;

6. uznává ambici učinit EU světovým 
lídrem v rozvoji a uplatňování umělé 
inteligence v odvětví dopravy a cestovního 
ruchu a zdůrazňuje skutečnost, že EU by 
se měla stát světovým lídrem ve vývoji 
etických a právních norem a standardů pro 
používání umělé inteligence v odvětví 
dopravy a případně stanovovat normy pro 
zbytek světa;

Or. sv

Pozměňovací návrh 63
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy;

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji jednotných, 
etických a právních norem a standardů pro 
používání umělé inteligence v odvětví 
dopravy na vnitřním trhu EU; je třeba se 
vyvarovat roztříštěného trhu s digitálními 
daty o provozu, který stojí v cestě 
digitálním inovacím;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Maria Grapini
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy;

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji jasných a 
účinných etických a právních norem a 
standardů pro používání umělé inteligence 
v odvětví dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro používání 
umělé inteligence v odvětví dopravy;

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát 
světovým lídrem ve vývoji etických a 
právních norem a standardů pro sdílení 
údajů a používání umělé inteligence v 
odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že digitalizace dopravy 
bude klíčovou hnací silou procesu 
dekarbonizace, což přispěje k dosažení 
cílů EU v oblasti nulových emisí do roku 
2050; zdůrazňuje, že uplatňování 
digitálních řešení na všechny druhy 
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dopravy a infrastruktury může snížit 
emise prostřednictvím zavedení propojené 
mobility, elektrifikace vozového parku, 
účinného řízení logistiky a kontroly 
rychlosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na lepší koordinaci s 
evropskými společnostmi a mezi nimi s 
cílem vypracovat technické normy 
relevantní pro trh, které podporují 
interoperabilitu a přenos technologií a 
současně stimulují hospodářskou soutěž;
evropské organizace pro normalizaci by 
měly jednat jako průkopníci a pomáhat 
při zjišťování mezer v mezinárodních 
normách;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že používání umělé 
inteligence při poskytování služeb 
souvisejících s veřejnou dopravou, včetně 
služeb zákazníkům, musí podporovat 
poskytování služby a nesmí nahrazovat 
lidskou činnost;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje riziko opětovného 
zkreslení a diskriminace ze strany umělé 
inteligence, do níž jsou vkládána hrubá a 
neočištěná data, a připomíná, že každé 
rozhodnutí o poskytování služby musí být 
potvrzeno člověkem, a to za podpory 
umělé inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských mikropodniků, malých a 
středních podniků a začínajících podniků 
v odvětví dopravy a cestovního ruchu, 
které působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví; zdůrazňuje zejména, že 
umělá inteligence a robotika budou mít 
významný dopad na odvětví cestovního 
ruchu; konstatuje, že jejich využívání 
vyžaduje odpovídající financování a 
pobídky pro zařízení cestovního ruchu, 
zejména mikropodniky a malé a střední 
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podniky, které jim umožní využívat výhod 
digitalizace a modernizovat jejich nabídku 
pro spotřebitele; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zřídily technologické inkubátory 
a urychlovače s cílem poskytnout podporu 
a umožnit vznik a růst nových 
inovativních podniků v oblasti cestovního 
ruchu, které tyto technologie využívají;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví; připomíná, že je důležité 
využít technologický vývoj spojený s 
umělou inteligencí k boji proti narušení 
hospodářské soutěže, a tím k ochraně 
malých a středních podniků v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu; trvá na tom, 
že je třeba přijmout opatření zejména v 
boji proti podvodům vůči sociálním 
předpisům týkajícím se vyslaných 
pracovníků v tomto odvětví, jichž se 
dopouštějí některé členské státy, jež 
nechtějí dodržovat pravidla v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Dominique Riquet
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že umělá inteligence výrazně 
naruší zaměstnanost v odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; zdůrazňuje, že je třeba 
poskytnout dostatečnou finanční a 
organizační podporu na inovace a 
zlepšování digitálních dovedností 
zaměstnanců v tomto odvětví; vítá 
skutečnost, že umělá inteligence může 
usnadnit život pracovníků tím, že jim 
pomůže v automobilovém průmyslu plnit 
úkoly opakující se povahy, a může rovněž 
umožnit osobám se zdravotním postižením 
zapojit se na trhu práce; zároveň varuje, 
že některá pracovní místa, jako jsou řidiči 
autobusů, vozidel taxislužby nebo 
nákladních vozidel, již nebudou v 
budoucnu zapotřebí a že tito řidiči budou 
potřebovat rekvalifikaci, aby si našli jiné 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rychlé 
dynamice trhu práce jsou nezbytností 
rekvalifikace a zvyšování dovednosti 
zaměstnanců pracujících v těchto 
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tomto odvětví. odvětvích, pokud jde o základní i 
pokročilé digitální dovednosti; zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit dodržování a 
prosazování práv pracovníků v takovém 
měnícím se pracovním prostředí; vyzývá k 
dostatečné finanční a organizační podpoře, 
aby digitální inovace byly přínosné pro 
podniky působící v dopravě a cestovním 
ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví; zdůrazňuje, že začínající 
podniky a společné podniky v oblasti 
umělé inteligence potřebují zvláštní 
ochranu, aby se zabránilo jejich prodeji 
do třetích zemí, než dosáhnou příslušné 
velikosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
připomíná, že osoby bez digitálních 
dovedností nemohou být opomenuty, a 
vyzývá k dostatečné finanční a organizační 
podpoře na inovace a rekvalifikace a 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců v tomto 
odvětví v digitální oblasti; zdůrazňuje, že 
je důležité v tomto procesu zohlednit 
genderový rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví.

7. všímá si značného potenciálu 
evropských malých a středních podniků v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, které 
působí na jednotném digitálním trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
dostatečnou finanční a organizační 
podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v 
tomto odvětví a pořádat informační 
kampaně a školení v této oblasti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je toho názoru, že dosažení 
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vedoucího postavení v digitální oblasti 
bude záviset na výrobě a podpoře talentů a 
rozvíjení know-how EU v digitální oblasti; 
v tomto ohledu zdůrazňuje příležitosti 
evropských programů, jako je 
nadcházející program Digitální Evropa; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
investovaly do vzdělávání a od raného 
věku poskytovaly studentům základní 
dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich 
směrování k profesní dráze v oblasti 
přírodních věd, techniky, inženýrství a 
matematiky (STEM);

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje úlohu patentů, jejichž 
využití je nezbytné k dodržení technických 
norem (SEP), při plném a úspěšném 
zavádění technologií umělé inteligence v 
odvětví dopravy; vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala stávající právní rámec EU v 
oblasti práv duševního vlastnictví s cílem 
zajistit odpovídající právní ochranu a 
spravedlivé a nediskriminační licenční 
postupy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
výzkumu a vývoje technologií umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že omezená 
hospodářská soutěž na trhu pro digitální 
služby v dopravě a cestovním ruchu 
vytváří značné překážky pro malé a 
střední podniky; plánované právní 
předpisy v této oblasti by měly zohledňovat 
rozdíly v tržním postavení účastníků 
jednotného trhu, pokud jde o 
administrativní nebo finanční zátěž, s 
nimiž se potýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že malé a střední 
podniky jsou nejvíce zasaženy 
neprůhlednou byrokracií a nadměrnou 
regulační zátěží, a proto zdůrazňuje, že je 
třeba zjednodušit a vyjasnit právní 
předpisy, aby se podpořil rozvoj a 
využívání digitálních technologií, zejména 
umělé inteligence;

Or. sv

Pozměňovací návrh 81
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že 
transparentnost a spravedlivé obchodní 
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postupy v rámci platforem dopravy a 
cestovního ruchu – zejména pokud jde o 
algoritmy využívající umělou inteligenci –, 
které mají vliv na služby, tvorbu cen a 
reklamu, mají zásadní význam pro 
zajištění ochrany a důvěry spotřebitelů a 
pro podporu konkurenčního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Tilly Metz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k vytvoření pobídek, které 
by malým a středním podnikům působícím 
v odvětví dopravy a cestovního ruchu 
umožnily přístup k neosobním údajům 
vytvářeným jinými soukromými 
zúčastněnými stranami v rámci procesu 
dobrovolného a vzájemně prospěšného 
postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
přispěje k dalšímu rozvoji plynulé 
multimodality v souladu s koncepcí 
mobility jako služby; domnívá se, že 
integrace dopravních služeb nabízí 
příležitost lépe reagovat na potřeby 
mobility evropských občanů, 
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optimalizovat využívání veřejné dopravy a 
zároveň omezit počet osobních 
automobilů na silnicích; vyzývá Komisi, 
aby prozkoumala, jak usnadnit vyvážený 
rozvoj koncepce mobility jako služby, 
zejména ve městech; poukazuje na 
nedostatečné sdílení údajů jako jednu z 
hlavních překážek pro zavádění této 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad tím, že 
stále přetrvávají rozdíly v postavení žen a 
mužů v profesní dráze a studiu v oblasti 
STEM, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby dále rozvíjely mechanismy k dosažení 
genderové vyváženosti v této oblasti; 
zdůrazňuje, že překlenutí těchto rozdílů je 
přínosné i pro digitalizaci odvětví 
dopravy; bere na vědomí pozitivní 
dlouhodobé důsledky pro evropskou 
konkurenceschopnost a odolnost při 
posilování digitálních dovedností a 
odborných znalostí v oblasti kybernetické 
bezpečnosti v evropských malých a 
středních podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jörgen Warborn

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje skutečnost, že velikost 
jednotného trhu představuje hlavní 
potenciál pro zvýšenou digitální 
konkurenceschopnost a inovace v Evropě, 
a že proto musí být ihned odstraněna 
jakákoli roztříštěnost a jakékoli 
neodůvodněné přeshraniční překážky 
bránící toku dat, výzkumu založenému na 
spolupráci a vývozu digitálního zboží a 
služeb mezi zeměmi EU, aby se zajistilo, že 
společnost plně využije výhod trhu EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 86
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. poukazuje na zásadní úlohu, 
kterou mohou hrát technologické klastry 
a centra pro digitální inovace při podpoře 
inovací odvětví dopravy a posilování 
spolupráce mezi podniky, akademickými 
institucemi a veřejným sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. připomíná, že EU je hlavní 
destinací cestovního ruchu v celosvětovém 
měřítku; zdůrazňuje, že je třeba usnadnit 
udržitelné oživení tohoto odvětví; 
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zdůrazňuje zásadní úlohu digitalizace při 
obnově cestovního ruchu a zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti průmyslu; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala 
vedoucí postavení EU v oblasti digitálních 
technologií v oblasti cestovního ruchu 
prostřednictvím výzkumu a vývoje, 
společných podniků a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v 
otázkách, jako je řízení velkého množství 
lidí, mobilita a bezkontaktní služby a 
zhodnocení místních malých a středních 
podniků zapojených do dodavatelského 
řetězce cestovního ruchu.
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