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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Komisija siekia iki 2020 m. perpus sumažinti kasmet žūstančiųjų ES keliuose 

skaičių, palyginti su 2010 m., laikantis visiškai saugaus eismo vizijos tikslų; kadangi 

atsižvelgiant į tai, jog 2016 m. ES keliuose daugiau kaip 25 000 žmonių žuvo, o dar 

135 000 buvo sunkiai sužaloti, atrodo, kad pažanga mažinant bendrą žūčių ir sužalojimų 

skaičių pastaruoju metu sulėtėjo; 

B. kadangi jau įrodyta, kad pažangiosiomis pagalbinėmis vairavimo sistemomis, kaip antai 

įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos ir automatinio avarinio sustabdymo 

sistemomis, prisidedama prie kelių eismo saugumo ir didelių avarijų skaičiaus 

mažinimo; 

C. kadangi norint, kad mūsų visuomenė pritartų autonominiam vairavimui, būtina 

užtikrinti saugų šios technologijos plėtojimą; kadangi manoma, jog itin svarbus 

vaidmuo kelių eismo įvykiuose tenka žmogaus klaidoms, todėl tikėtina, kad 

autonominės transporto priemonės iš esmės pagerins kelių eismo saugumą; kadangi 

mūsų miestai susiduria su rimtomis judumo problemomis, kurias dar labiau apsunkina 

tarša ir klimato kaita; kadangi autonominės transporto priemonės galėtų sudaryti 

galimybę judėti tiems, kurie negali vairuoti, skatinti naudotis viešojo transporto ir 

dalijimosi automobiliais sistemomis, taip pat optimizuoti naudojimąsi infrastruktūra 

mažinant eismo spūstis, nes autonominėms transporto priemonėms mieste reikės mažiau 

netolimų stovėjimo aikštelių, kartu didinant degalų naudojimo efektyvumą ir 

palengvinant alternatyvių energijos šaltinių naudojimą, taip prisidedant prie 2030 m. 

klimato ir energetikos tikslų bei ES įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 

įgyvendinimo; kadangi automatizuotas judumas, suteikdamas ES pramonei daugiau 

galios ir konkurencingumo bei kurdamas naujas darbo vietas ir skatindamas 

ekonomikos augimą, galėtų prisidėti prie ES siekių įgyvendinimo; 

D. kadangi 2017 m. lapkričio 23 d. komunikate dėl Europos energetikos tinklų stiprinimo 

(COM(2017)0718) Komisija įtraukė transportą į sektorių, kuriuose elektra bus labai 

svarbi mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro, sąrašą; kadangi todėl turi būti 

skatinamas elektromobilumas, grindžiamas atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, taip 

pat turi būti palaipsniui atsisakoma iškastinio kuro siekiant paspartinti perėjimą prie 

ŠESD neišskiriančios ekonomikos vėliausiai iki 2050 m.; 

E. kadangi dėl etikos klausimų, susijusių su naudojimusi šiomis technologijomis, būtina 

parengti dirbtinio intelekto diegimo gaires, kartu užtikrinant, kad šie etikos klausimai 

būtų sprendžiami nuosekliai; 

F. kadangi Komisija tikisi, kad nauja automatizuotų ir susietųjų transporto priemonių rinka 

proporcingai augs ir ES automobilių pramonės pajamos, apytikriais skaičiavimais, iki 

2025 m. viršys 620 mlrd. EUR, o jos elektronikos sektoriaus – 180 mlrd. EUR; 

G. kadangi kitos šalys, pvz., JAV, JAE, Kinija ir Japonija, daro sparčią pažangą 

vystydamos autonominį vairavimą ir jau priima automatizuotų transporto priemonių 

strategijas bei pritraukia investicijas šioje srityje; kadangi automatizuoto judumo 
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ekonominis poveikis ES labai priklausys nuo Europos pramonės gebėjimo neatsilikti 

nuo tarptautinių konkurentų; kadangi Europai tenka 23 proc. pasaulinės variklinių 

transporto priemonių gamybos, tačiau ji turi daugiau investuoti į saugių susietojo ir 

automatizuoto judumo sistemų plėtojimą ir taikymą; kadangi automatizuotas judumas 

suteikia ekonominių galimybių daugeliui sektorių, įskaitant startuolius, MVĮ ir 

pramonę, o ES turi siekti tapti pasaulio lydere visiškai autonominio saugaus judumo 

srityje; 

1. pabrėžia, kad autonominis vairavimas nulems svarbų paradigmos pokytį, kuris ženkliai 

pakeis dabartinius judumo ir transporto priemonių nuosavybės modelius; mano, kad 

gerai integruotas autonominis vairavimas gali labai pagerinti transporto priemonių 

naudojimo efektyvumą, taip pat reikšmingai prisidėti prie eismo spūsčių mažinimo, 

kartu sumažinant išmetamo CO2 bei kitų teršalų kiekį, pavyzdžiui, taikant važiavimo 

vilkstine sprendimus; 

2. mano, kad neegzistuojančios, neišsamios arba skirtingos nacionalinės teisėkūros 

priemonės tebėra pagrindinė kliūtis norint teikti rinkai automatizuotas ir ypač 

autonomines transporto priemones; mano, kad reikės pakeisti reguliavimo sistemą, kad 

būtų užtikrintas nacionalinių eismo taisyklių nuoseklumas, išvengta konfliktų dėl 

transporto priemonių reglamentavimo ES lygmeniu ir būtų sukurta perspektyvi sistema, 

kuri sudarytų sąlygas tarpvalstybiniam automatizavimui; ragina valstybes nares suteikti 

pakankamai lankstumo, kad būtų galima diegti inovacijas ir atlikti reikalingus 

bandymus; 

3. ragina Komisiją, atsižvelgiant į pasaulinį automobilių pramonės pobūdį, skubiai 

paspartinti JT lygmens derybas ir pristatyti būsimus reguliavimo pokyčius, atsižvelgiant 

į JT Europos ekonomikos komisijos (UNECE) išvadas ir laikantis dabartinės teisinės 

sistemos, nustatytos 1968 m. Vienos konvencija; ragina Komisiją ypač daug dėmesio 

skirti bendriems transporto priemonių saugos, tipo patvirtinimo, sąžiningos prieigos 

vienodomis sąlygomis prie transporto priemonių generuojamų duomenų ir kibernetinio 

saugumo standartams; 

4. pabrėžia, kad, siekiant prisidėti prie transporto politikos tikslų įgyvendinimo, 

autonominis vairavimas turėtų būti įgyvendinamas taip, kad reikšmingai prisidėtų prie 

tvarios transporto sistemos, kurioje būtų atsižvelgiama į tokius veiksnius, kaip antai 

aplinka, klimatas, kelių eismo sauga, triukšmas ir geras prieinamumas visiems; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad rinkai teikiamos automatizuotos transporto priemonės turės 

didžiulį poveikį prekių paskirstymui ir vartojimui; todėl mano, kad reikia skubiai 

įvertinti šį poveikį ir užtikrinti priemones, kuriomis būtų remiami poveikį patiriantys 

sektoriai ir gyventojai; 

6. pažymi, kad kai kurios autonominės transporto priemonės sukėlė nedidelį skaičių 

sunkių arba mirtinų avarijų; todėl mano, jog labai svarbu, kad tokiose transporto 

priemonėse visada būtų įmontuota pagrindinė žmogaus kontrolės funkcija; ragina 

Komisiją atsižvelgti į dabartinę valstybių narių infrastruktūrą ir transporto priemonių 

parko amžių ir spręsti susietųjų, automatizuotų ir autonominių transporto priemonių 

naudojimo kartu su nesusietosiomis transporto priemonėmis, vairuotojais, 

dviratininkais, motociklininkais, pėsčiaisiais ir visais kitais eismo dalyviais klausimą; 



 

AD\1169799LT.docx 5/9 PE623.925v03-00 

 LT 

7. laikosi nuomonės, kad dabartinė ES išimčių taikymo procedūra remiantis nacionaliniu 

ad hoc saugos vertinimu yra nepakankama, nes ji kelia pernelyg didelę investavimo 

riziką ir kelia pavojų transporto priemonių automatizavimo technologijų diegimui; 

ragina Komisiją imtis veiksmų, kad būtų parengti teisės aktai dėl ES tipo patvirtinimo 

automatizuotoms ir autonominėms transporto priemonėms, atsižvelgiant į UNECE 

išvadas, ypatingą dėmesį skiriant pagal 29 straipsnį sudarytai darbo grupei; pabrėžia, 

kad rinkos priežiūros procedūros, susijusios su automatizuotomis transporto 

priemonėmis visą jų naudojimo laiką, turėtų būti kuo labiau standartizuotos, skaidrios ir 

patikrinamos, įskaitant tarpvalstybinius bandymus atviruose keliuose ir realiomis 

vairavimo sąlygomis, taip pat periodinę techninę apžiūrą; 

8. pareiškia, kad turi būti užtikrintas kibernetinis saugumas ir kad bet koks duomenų 

perdavimas tarp transporto priemonės sistemos, gamintojo centrinio serverio, kitų 

transporto priemonių ir kelių infrastruktūros, turi būti apsaugotas nuo neteisėto 

atskleidimo ir manipuliavimo; primena, kad savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl 

Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos1 Parlamentas paragino 

Komisiją iki metų pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

dėl prieigos prie transporto priemonėse saugomų duomenų ir išteklių; ragina Komisiją 

pasiūlyti bendrą saugumo politiką, grindžiamą Europos lygmeniu suderintomis 

duomenų saugyklos serverių sistemomis ir kibernetinio saugumo standartais, 

atsižvelgiant į UNECE normas; atsižvelgdamas į tai, ragina nustatyti aiškias taisykles, 

kuriomis būtų užtikrintos vienodos prieigos prie transporto priemonėje esančių 

duomenų sąlygos, suteikiant apsaugą kibernetinio saugumo ir asmens duomenų 

apsaugos problemų atveju, taip pat skatinant inovacijas ir sąžiningą konkurenciją; 

9. pabrėžia, kad į šios pramonės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą taip pat svarbu 

įtraukti klimato aspektą, ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

naudojimui sektoriuje; 

10. pabrėžia, kad automatizuotų ir autonominių transporto priemonių gamintojų ir veiklos 

vykdytojų atsakomybė turi būti aiškiai reglamentuojama ir kad naudotojai ir trečiosios 

šalys turi turėti tinkamas teises ir jų gynimo mechanizmus; palankiai vertina Komisijos 

iniciatyvą reglamentuoti automatizuotose transporto priemonėse įrengtus duomenų 

rašytuvus ir ragina Komisiją pateikti platesnę atsakomybės sistemą dėl žalos, patirtos 

dėl eismo įvykių, kuriuose dalyvauja autonominės ir automatizuotos motorinės 

transporto priemonės; 

11. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti reikiamas investicijas, visų pirma skirtas 

MVĮ, ir sudaryti joms palankesnes sąlygas, kurti atitinkamas technologijas, teikti būtiną 

paramą infrastruktūrai ir užtikrinti didesnį visuomenės pritarimą automatizuotam 

judumui; pabrėžia, kad kelių infrastruktūra atliks svarbų vaidmenį remiant 

automatizuotas transporto priemones; ragina valstybes nares investuoti į aiškiai 

suprantamus kelio ženklus, kelių ženklinimą, gatvės įrenginius, saugos priemones ir 

ryšių priemones, taip pat peržiūrėti nacionalines eismo taisyklių sistemas ir ataskaitų 

teikimo taisykles, siekiant paremti metodų derinimą visoje ES; 

12. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą Europos GALILEO 

palydovinių technologijų ir ryšio technologijų naudojimą ir baigti kurti skaitmeninį 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0063. 



 

PE623.925v03-00 6/9 AD\1169799LT.docx 

LT 

didelės spartos tinklą, taip suteikiant daugiau paslaugų sąveikumo garantijų ir 

užtikrinant didesnį sistemų saugumą, nes esant nepakankamai skaitmeninio tinklo 

aprėpčiai, ypač pasienio regionuose, automatizuotų ir susietųjų transporto priemonių 

neįmanoma naudoti tarpvalstybiniam susisiekimui; 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti esamų ir būsimų vairuotojų informuotumą 

apie pagalbinių vairavimo taikomųjų programų pokyčius rengiant vairuotojams 

informacines kampanijas ir mokymus, derinant vairavimo kursus su specialiais kursais 

apie naujų technologijų galimybes ir apribojimus, įskaitant taisykles dėl informuoto 

asmens sutikimo, kiek tai susiję su dalijimusi automobilio generuotais duomenimis ir 

ekologišku vairavimu, taip pat skatinant naudotis iš atsinaujinančių šaltinių gauta 

elektros energija varomomis transporto priemonėmis; 

14. ragina visus susijusius subjektus, valdžios institucijas ir valstybes nares kartu imtis 

iniciatyvos, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti, kad būtų skatinamos inovacijos, 

užtikrinamos investicijos į automatizuoto judumo infrastruktūrą ir sudaromos 

palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams bandymams atlikti; primygtinai ragina valstybes 

nares ir regionus naudotis ES regionų politikos ir Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų teikiamomis galimybėmis bendrai finansuoti investicijas į mokslinius tyrimus, 

inovacijas ir autonominio vairavimo Europos transporto sektoriuje diegimą; palankiai 

vertina automatizuotoms transporto priemonėms pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programą „Horizontas 2020“ teikiamą finansinę paramą ir atkreipia dėmesį į 

būtinybę vykdyti dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti, kad būsimos 

autonominės sistemos būtų sklandesnės ir veiksmingesnės; prašo Komisijos 2021–

2027 m. daugiametėje finansinėje programoje ir 2021–2027 m. programoje „Europos 

horizontas“, laikantis atvirojo mokslo principo, toliau plėtoti automatizuotų transporto 

priemonių mokslinių tyrimų ir inovacijų programas; 

15. ragina valstybes nares steigti nacionalines observatorijas siekiant stebėti automatizuotą 

judumą ir susijusias tendencijas, skatinti suinteresuotųjų subjektų diskusijas, padėti 

suformuluoti nacionalines strategijas, atitinkančias Sąjungos strategiją, paraginti 

tarptautines diskusijas ir didinti informuotumą apie autonominio vairavimo sistemų 

galimybes ir pavojus; taip pat ragina valstybes nares rinkti ir analizuoti duomenis 

naudojant atitinkamas platformas, siekiant nuolat veiksmingai stebėti eismo įvykius, 

susijusius su automatinėmis arba pusiau automatinėmis transporto priemonėmis; 

16. pabrėžia, kad susietojo ir automatizuoto judumo technologijų diegimas komercinio kelių 

eismo sektoriuje daro struktūrinį poveikį darbo rinkai, visų pirma transporto sektoriuje; 

ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai sudaryti sąlygas dialogui su 

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius, apie tai, kaip valdyti ir 

mažinti šį struktūrinį pokytį; mano, kad darbuotojų, kurių darbo vietos gali pasikeisti ar 

išnykti dėl automatizavimo, atžvilgiu labai svarbu užtikrinti teisingą perėjimą suteikiant 

jiems visas galimybes, pvz., pasitelkiant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 

iniciatyvas, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų naujoms technologijoms naudoti, taip pat 

padėti jiems vykstant pokyčiams darbo rinkoje; 

17. pripažįsta, kad autonominis transportas apima visų rūšių pilotuojamą, automatizuotą ir 

autonominį kelių, geležinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų transportą; ragina Komisiją 

ir valstybes nares išplėsti savo politikos dėl autonominio vairavimo taikymo sritį, kad ji 
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apimtų ir visuomeninį transportą, taip pat toliau plėtoti savo viziją siekiant įtraukti visų 

rūšių transportą. 
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