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PASIŪLYMAI 

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

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Europos 5G veiksmų planas“, kuriuo siekiama 

stiprinti Europos skaitmeninę ekonomiką ir konkurencingumą atsižvelgiant į bendrąją 

skaitmeninę rinką; 

2. atkakliai tvirtina, kad dabartinėse tarptautinėse technologijų lenktynėse būtina sukurti 

dinamišką Europos gigabitinę bendruomenę tam, kad būtų išsaugotas ES 

konkurencingumas ir gerovė, taip pat tam, kad būtų išlaisvintas inovacijų ir 

transformacijos potencialas transporto sektoriuje; 

3. nurodo, jog tam, kad Europos transporto sektorius išliktų konkurencingas, jis turės 

sparčiai prisitaikyti prie naujų globalizacijos, kintančių judumo modelių, skaitmeninimo ir 

vartotojų lūkesčių keliamų iššūkių; sutinka su tuo, jog siekiant, kad transporto ir turizmo 

sektoriuose būtų plėtojami esami ir kuriami nauji ir novatoriški verslo modeliai, 

sukuriama ekonominių ir socialinių galimybių, kartu skatinant įtrauktį ir sukuriant 

galimybių mažiau išsivysčiusiems ES regionams, būtina diegti 5G tinklus; šiuo atžvilgiu 

primena, kad reikia toliau didinti visuomenės informuotumą apie interneto naudojimo 

naudą keleiviams;  

4. pabrėžia, jog tam, kad vyktų transporto ir turizmo paslaugų skaitmeninimo procesas, būtų 

diegiama integruotojo bilietų pardavimo sistema ir plačiai naudojamos naujoviškos 

keleiviams ir prekėms vežti skirtos transporto priemonės, kaip antai vis išmanesni ir 

autonomiškesni automobiliai ar bepiločiai orlaiviai, labai svarbu veiksmingai išnaudoti 

itin didelio pralaidumo ir nenutrūkstamų interneto tinklų, įskaitant tarpvalstybinius 

tinklus, galimybes; pažymi, kad 5G tinklai taip pat galėtų prisidėti prie naujų pramogų 

modelių kūrimo, kartu įvairinant ES turizmo pasiūlą ir didinant jo patrauklumą; pažymi, 

kad 5G ryšys sudarys sąlygas teikti naujas kokybiškas paslaugas ir pagerins keleivių 

patirtį, pvz., skaitmeninių paslaugų naudotojams, kurie naudojasi internetinėmis 

platformomis, susijusiomis su transporto ir turizmo paslaugomis; 

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kalbant apie 5G ryšio diegimą, ES atsilieka nuo Šiaurės 

Amerikos ir kai kurių Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalių; be to, yra susirūpinęs 

dėl to, kad, kaip matyti iš turimų duomenų, nė viena iš 28 valstybių narių nepasiekė 

skaitmeninės darbotvarkės tikslo užtikrinti 100 proc. didelės ir itin didelės spartos ryšio 

aprėptį; pažymi, kad šiuo metu kai kuriose valstybėse narėse vidutiniška naujos kartos 

prieigos aprėptis yra mažesnė nei 25 proc.; 

6. apgailestauja dėl to, kad dabartinė 4G karta vis dar atsilieka nuo numatomo diegimo, ypač 

kaimo vietovėse; pažymi, kad Komisijos 5G infrastruktūros diegimo veiksmų planu 

reikėtų suteikti priemones, kuriomis būtų išvengta praeities klaidų; 

7. mano, kad informacinės ir ryšių technologijos (IRT) ir jų vystymo sparta turėjo didžiulį 

poveikį ne tik ekonomikai, bet ir visai visuomenei; mano, kad IRT ir skaitmeninės 

technologijos suteikia dideles galimybes, nes jomis galima pagerinti žmonių prieigą prie 

viešųjų paslaugų, pvz., transporto; vis dėlto mano, kad svarbu nepamiršti didelių ir 

neišvengiamų problemų, kurias pažanga šiose srityse kelia visai visuomenei, ypač darbo 
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organizavimo, darbuotojų teisių ir žmonių saugumo srityje; 

8. ragina valstybes nares apsvarstyti 5G veiksmų planą, kaip gaires, kuriomis siekiama 

sukurti Europos elektroninių ryšių kodeksą, ypač susijusį su bendradarbiavimu spektro 

valdymo srityje ir tolesnėmis investicijomis į tinklo infrastruktūrą; pabrėžia, kad bet kokia 

didelė pažanga kuriant Europos gigabitinę visuomenę įmanoma, tik jei visose valstybėse 

narėse bus pakankamai daug investuojama į tinklų infrastruktūrą, kad būtų užtikrinta 

tvirta, saugi ir patikima visų transporto priemonių skaitmeninė infrastruktūra, 

neatsižvelgiant į jų dydį ar vietą; abejoja, ar finansavimo modelių, grindžiamų vien arba 

daugiausia investiciniais fondais, pakaks infrastruktūrai pagerinti, kai reikia, arba padėti 

užpildyti esamas tinklų infrastruktūros išsivystymo lygio spragas ir pašalinti didelio 

pajėgumo interneto ryšių prieinamumo skirtumus pasienio, atokiose ir atokiausiose 

vietovėse bei ne miesto vietovėse; 

9. skatina teikti didesnį finansavimą plataus užmojo ir nuoseklios 5G finansavimo strategijos 

diegimui ir visapusiškam dabartinių fondų potencialo ir sąveikos išnaudojimui, kad būtų 

skatinamos naujos investicijos; palankiai vertina Europos plačiajuosčio ryšio tinklų fondą 

ir ragina Komisiją užtikrinti, išsaugoti ir toliau plėtoti 5G ryšio veiksmų plano 

finansavimą pagal kitą 2020–2027 m. DFP; 

10. mano, kad pagrindinė tinklų infrastruktūros kūrimo priemonė yra sąžiningos ir 

veiksmingos konkurencinės aplinkos užtikrinimas; pažymi, kad visi prieinami dažnių 

diapazonai turi būti efektyviai naudojami; atkreipia dėmesį į 5G-PPP (viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystės) iniciatyvos svarbą ir būtinybę nedelsiant surasti naujų privačiųjų 

investicijų šaltinių, siekiant remti tiek ES konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, tiek 

naujas inovacijų galimybes transporto ir turizmo srityse; 

11. ragina aktyviau naudoti sanglaudos politikos lėšas, siekiant užtikrinti didesnį ryšio 

vientisumą Europos regionuose; pabrėžia, kad reikia kurti ne tik pasiūlos, bet ir paklausos 

paskatas, kad būtų didinamas piliečių susidomėjimas transporto ir turizmo paslaugomis 

pasitelkiant 5G ir skatinamas naudojimasis jomis; pritaria pagrindiniams tikslams skatinti 

interneto junglumą siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos; pažymi, kad 

naudinga laikytis technologijų neutralumo principo, kuris gali padėti kuo labiau padidinti 

inovacijų aprėptį, infrastruktūros konkurenciją ir sumažinti išlaidas naujų transporto 

technologijų ir infrastruktūros srityje; 

12. ragina Komisiją, kuriant Europos gigabitinę visuomenę, daugiau dėmesio skirti duomenų 

privatumui, kibernetiniam saugumui ir kibernetiniams nusikaltimams ir jų ypatumams 

transporto sektoriuje; pažymi, kad pažanga šioje srityje įmanoma tik suteikus pirmenybę 

suskaitmenintų transporto sistemų naudotojų apsaugai ir kartu nustačius tų technologijų 

valdymo taisykles, kad rinkoje būtų išvengta konfliktų, susijusių su konkurencingumu; 

13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę patikslinti 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 

reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama 

su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius ir remiantis valstybės pagalbos 

taisyklėmis, nuostatas siekiant palengvinti sparčiojo interneto tinklų kūrimą ir ypatingą 

dėmesį teikti SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams dėl jų atokumo 

ir išlaidų, susijusių su 5G atitinkančio tinklo infrastruktūromis; 

14. prašo Komisijos užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė sudarytų savo tinklo žemėlapį tam, 
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kad būtų galima nustatyti skaitmeninės atskirties zonas, siekiant užtikrinti bendrą 5G 

tinklo aprėptį; 

15. rekomenduoja Komisijai dėti visas pastangas siekiant užtikrinti Europos gigabitinę 

visuomenę laikantis ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principo; 

16. atkreipia dėmesį į tankaus tinklo infrastruktūrą, kuri reikalinga norint užtikrinti 5G tinklo 

didelio pralaidumo ir mažos delsos poreikius; atkreipia dėmesį į naudą, kurios galima 

gauti derinant naujos tinklų infrastruktūros kūrimo pagal 5G standartą projektus ir planus 

su jau suplanuota valstybių narių kelių ir geležinkelių maršrutų statyba ir modernizavimu, 

taip pat miesto infrastruktūros projektais, pvz., susietųjų ir autonominių transporto 

priemonių galimybėmis gerinti judumą miesto aplinkoje; sutinka, kad toks racionalus 

statybos darbų derinimas leis sutaupyti išteklių, padaryti tuos darbus perspektyvesnius ir 

pagreitinti sparčiojo interneto infrastruktūros kūrimą ir teikimą; 

17. pabrėžia tai, kad tankesniems tinklams, kuriuose naudojama daugiau spinduliuotę 

skleidžiančių prietaisų, turi būti atlikti tinkami bandymai ir turi būti suteiktas leidimas, nes 

negalima leisti kelti jokio pavojaus visuomenės sveikatai; 

18. atkreipia dėmesį į galimybę ES miestuose kurti tokias paslaugas, kaip antai pažangus kelių 

eismo valdymas su tikralaikės informacijos, stovėjimo ir rinkliavos sistemomis; ragina 

operatorius daugiau investuoti į infrastruktūrą, kad būtų pagerintas junglumas ir padidinta 

5G aprėptis visose ES vietovėse – miesto, periferinėse ir kaimo vietovėse; 

19. pabrėžia, kad kartu su 5G plėtra visuotinis daiktų interneto naudojimas turės, be viso kito, 

didžiulį poveikį krovinių vežimui ir logistikai, įskaitant pašto veiklą ir apskritai fizinius 

mainus (laiškais ir siuntiniais); 

20. pažymi, kad į tinklą sujungtos transporto priemonės yra nuosekliai saugesnės (mažiau 

avarijų), ekologiškesnės (mažiau išmetamųjų dujų) ir jos prisideda prie nuspėjamesnių 

kelionės modelių; todėl pritaria idėjai nustatyti ES lygmens tikslą, kad visose ES rinkoje 

esančiose transporto priemonėse būtų įdiegtas 5G ryšys ir intelektinės transporto sistemos 

įranga; tvirtai remia tikslą įdiegti 5G ryšį bazinės stoties tinklo greitosios medicinos 

pagalbos automobiliuose ir kitose pagalbos tarnybų transporto priemonėse (policijos 

automobiliuose, ugniagesių automobiliuose), kad per intervencijas būtų užtikrinta 

nuolatinė ir nepertraukiama aprėptis; 

21. labai palaiko pastangas iki 2025 m. užtikrinti galimybę naudotis 5G tinklu įvairiarūšio 

vežimo srityje, remiantis viešojo transporto tinklais, susietais su Europos infrastruktūros 

tinklų priemone (EITP) ir transeuropiniais transporto tinklais (TEN-T), ir tikisi, kad bus 

užtikrinta prieiga visoje ES, tiek miesto, tiek kaimo vietovėse ir pagrindiniuose turizmo 

centruose ir objektuose; 

22. pažymi, kad interneto technologijos ir daiktų internetas atlieka labai svarbų vaidmenį ne 

tik kuriant įvairiarūšę, vartotojui patogią ir saugią infrastruktūrą ir transporto paslaugas, 

bet ir kuriant transporto priemonėse diegiamas „e-Call“ technologijas; pabrėžia, kad reikia 

atsižvelgti į visus įvairių sektorių, pvz., elektronikos, telekomunikacijų, transporto ir 

turizmo sektorių, sąveikos elementus; 

23. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą „WIFI4EU“; pažymi, kad viešai prieinama ir 
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nemokama prieiga prie belaidžio vietinio tinklo strateginėse viešose vietose, pvz., 

transporto mazguose, gali suteikti visiems ES piliečiams vienodas galimybes prieiti prie 

suskaitmenintų priemonių ir jomis naudotis; 

24. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti iniciatyvas, panašias į programą „WiFi4EU“, 

kad visi keleiviai būtų skatinami naudoti naujas technologijas, neatsižvelgiant į jų 

socialines ir ekonomines aplinkybes arba amžių, siekiant panaikinti bet kokią žmonių ir 

(arba) kartų skaitmeninę atskirtį; atkreipia dėmesį į tai, kokią pridėtinę vertę šie pokyčiai 

turės turizmo sektoriuje didinant Europos patrauklumą įmonėms ir lankytojams; 

25. pabrėžia, kad užtikrinta prieiga prie interneto ir garantuotas spartus, patikimas, mažos 

delsos ir virpėjimo interneto junglumas yra labai svarbūs skaitmeninimo procesams ir 

turizmo sektoriaus vertės grandinei, taip pat plėtojant ir diegiant transporto technologijas, 

pvz., sąveikiąsias intelektines transporto sistemas, upių informacijos paslaugas ir 

geležinkelių eismo valdymo sistemas (ERTMS);  

26. atkreipia dėmesį į tai, kad kuriant pirmiau nurodytas sistemas bus skatinamas tiek judumo, 

tiek transporto skaitmeninimo ir automatizavimo procesas, kuris, savo ruožtu, užtikrins 

didesnį saugumą, optimalesnį išteklių naudojimą, leis geriau išnaudoti esamus pajėgumus, 

padidins našumą, prieinamumą ir energijos taupymą, pagerins aplinkos apsaugos 

veiksmingumą ir MVĮ konkurencingumą turizmo sektoriuje; pripažįsta, kad atsižvelgiant į 

platesnio masto skaitmeninimo procesą Europos pramonėje, daugelis įmonių turi savo 

transformacijos strategijas pagrįsti judumu, suteikiant dideles galimybes MVĮ ir 

pradedančiosioms įmonėms transporto sektoriuje; šį vystymą reikėtų remti; 

27. atkreipia dėmesį į patikimos ir nepertraukiamos 5G aprėpties naudą kelių eismo saugumui 

suteikiant galimybę naudoti susietas ir skaitmenines sunkiųjų krovininių transporto 

priemonių kontrolės priemones, pvz., pažangiuosius tachografus ir e. dokumentus. 
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