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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:

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
strategija“ (COM(2020)0066),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių 
transporto sistemų diegimo sistemos1 (ITS direktyva) ir jos deleguotuosius aktus,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje3,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 27 d. Reglamentą (ES) 2016/919 dėl geležinkelių 
sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės 
sąveikos specifikacijos4,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos sąveikiųjų 
intelektinių transporto sistemų strategijos5,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl autonominio vairavimo 
Europos transporte6,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 8 d. priimtą Europos Parlamento poziciją dėl Europos 
klimato teisės akto8,

A. kadangi bendra Europos duomenų strategija turėtų būti naudinga Europos transporto ir 
turizmo sektoriui ir padėti pereiti prie saugios, tvarios ir veiksmingos transporto 
sistemos, kartu užtikrinant pakankamą sąveiką su kitais sektoriais, visų pirma skatinant 
dirbtiniu intelektu grindžiamų technologijų plėtrą; kadangi Europos ekonomikai ir 
įmonėms, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), turėtų 
būti sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių ir visų transporto rūšių konkurencija;

B. kadangi Europos duomenų strategija turėtų prisidėti prie ES transporto sektoriaus 

1 OL L 207, 2010 8 6, p. 1.
2 OL L 348, 2013 12 20, p. 1.
3 OL L 191, 2008 7 18, p. 1.
4 OL L 158, 2016 5 27, p. 1.
5 OL C 162, 2019 5 10, p. 2.
6 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0005.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0253.
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suderinimo su Europos žaliuoju kursu ir ES klimato tikslų siekimo; kadangi ji turėtų 
sudaryti geresnes sąlygas pereiti prie tvarios, netaršios ir sklandžios daugiarūšės 
bendrosios Europos transporto erdvės;

C. kadangi transporto ir turizmo sektoriuose veiklą vykdančios MVĮ nevisiškai naudojasi 
savo sugeneruotais duomenimis; kadangi mažosios ir vidutinės įmonės nežino savo 
duomenų vertės, neturi jiems tvarkyti reikiamų priemonių ir nėra pakankamai 
pasirengusios vykdyti veiklą skaitmeninėje ekonomikoje;

D. kadangi vykdant bet kokius Europos transporto teisėkūros veiksmus, taip pat tuos ir 
ypač tuos, kurie apima skaitmeninimą, daugiausia dėmesio reikėtų skirti privatumo 
principams ir vartotojų ir keleivių teisių užtikrinimui;

E. kadangi įgyvendinant Europos duomenų strategiją turėtų būti siekiama padidinti 
Europos skaitmeninį konkurencingumą, užtikrinti transporto saugumą, sąveikumą, 
suderinamumą, tęstinumą, duomenų naudojimo saugumą, transporto priklausomybės 
nuo iškastinio kuro ir jo poveikio aplinkai mažinimą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių dokumentų, plėtotę, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir vartotojams, kartu kuriant kokybiškas darbo 
vietas;

F. kadangi dalijantis duomenimis transporto sektoriuje siekiama pagerinti eismo valdymą, 
taigi ir keleivinio, ir krovininio transporto saugumą, darnumą, veiksmingumą ir 
duomenų kiekio mažinimą; kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius opius klausimus 
kaip duomenų apsauga, privatumas, vartotojų teisės ir neskelbtinų bei asmens duomenų 
saugumas;

G. kadangi Europos duomenų erdvė transporto sektoriuje bus sėkminga tik tada, kai ES 
pavyks pakankamai investuoti į technologijas ir infrastruktūrą, o tai vėlgi sustiprins 
Europos technologinę nepriklausomybę duomenų ekonomikos srityje;

H. kadangi Sąjunga jau pradėjo imtis priemonių, kuriomis siekia reglamentuoti, kaip 
transporto sektoriuje reikėtų naudoti ir saugoti duomenis, inter alia, priimdama 
Reglamentą (ES) 2020/1056 dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos9, Direktyvą 
(ES) dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo10, Reglamentą (ES) 2019/1239, kuriuo 
nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka11, ir pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro 
sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 
(COM(2019)0038);

I. kadangi vykdant Europos duomenų strategiją turėtų būti didinamas Europos transporto 
saugumas, tvarumas ir veiksmingumas; kadangi duomenys turėtų būti prieinami 
laikantis principo „kiek įmanoma, atvira, bet, kiek būtina, uždara“; kadangi renkant 
duomenis, jais dalijantis ir naudojantis turi būti gerbiamos ES pagrindinės teisės ir 

9 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2020/1056 dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos (OL L 249, 2020 7 31, p. 33).
10 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1936, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 305, 2019 11 26, p. 1).
11 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1239, kuriuo nustatoma Europos 
jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES (OL L 198, 2019 7 25, p. 64).
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užtikrinama asmens duomenų apsauga, visų pirma susijusi su tikslo apribojimu ir 
neleidimu jų naudoti tokiuose sektoriuose kaip reklamos sektorius, taip pat su 
neskelbtinų duomenų apsauga ir aukščiausiais kibernetinio saugumo standartais;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Europos duomenų bendrąją rinką, 
įskaitant Europos bendrą judumo duomenų erdvę; ir pripažįsta didžiulį jos ekonominį 
potencialą; pabrėžia, kad tokia duomenų erdvė turėtų būti naudinga Europos transporto 
tvarumui ir kartu turėtų suteikti naudos Europos piliečiams, vartotojams, sveikatos 
priežiūros specialistams, mokslininkams ir įmonėms, tiek tiems, kurie rengia duomenis, 
tiek tiems, kurie duomenis kaupia ir tvarko, atsižvelgiant į jų konkurencingumą, verslo 
modelius ir komercines paslaptis, kartu užkertant kelią neteisėtai prieigai prie 
neskelbtinų duomenų ir užtikrinant kibernetinį saugumą ir visapusišką atitiktį ES 
privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktams;

2. patvirtina užmojį, kad ES taptų pasaulio lydere įgyvendinant skaitmenines inovacijas, 
verslo skaitmeninimą ir pažangų duomenų naudojimą transporto, judumo ir turizmo 
srityse;

3. pabrėžia, kad būsimais teisės aktais turi būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas, o ne 
trukdyti, technologijų plėtrai, inovacijoms ir duomenų perkeliamumui, taip pat suteikti 
daugiau galių vartotojams ir keleiviams ir didinti jų informuotumą apie jų teises ir 
skaitmenines pareigas, kad jie taptų visaverčiais judumo duomenų erdvės dalyviais;

4. pabrėžia, kad ši Europos duomenų erdvė būtų itin svarbi Europos transporto ir 
logistikos sektoriams, nes ji gali padidinti krovininio ir keleivinio eismo srautų 
organizavimo ir valdymo veiksmingumą ir užtikrinti, kad visame transeuropinio 
transporto tinkle (TEN-T) būtų geriau ir veiksmingiau naudojama infrastruktūra ir 
ištekliai;

5. be to, pabrėžia, kad šioje Europos duomenų erdvėje taip pat bus užtikrinta, kad būtų 
padidintas tiekimo grandinės matomumas, eismo ir krovinių srautų valdymas tikruoju 
laiku, sąveikumas ir daugiarūšiškumas, taip pat bus supaprastinta ir sumažinta TEN-T 
tinklui, visų pirma tarpvalstybinėms atkarpoms, tenkanti administracinė našta;

6. ragina Komisija sudaryti palankesnes sąlygas savanoriško keitimosi duomenimis 
sistemoms; ragina Komisiją priimti priemones, kuriomis įmonės būtų skatinamos 
dalytis savo duomenimis, galbūt naudojant atlygiu grindžiamą sistemą, siekiant sutelkti 
daug transporto duomenų rinkinių ir sudaryti vienodas sąlygas ES įmonėms, ypač toms 
įmonėms, kurios dėl išteklių stokos sunkiai renka, saugo ir naudoja savo duomenis, su 
jais susipažinti ir suteikti prieigą prie duomenų, būtinų siekiant pasinaudoti 
technologinės pažangos teikiama nauda; pabrėžia, kad sutartyse turi būti nustatyti aiškūs 
įpareigojimai ir atsakomybė už duomenų kaupyklas, susiję su prieiga prie duomenų, jų 
saugojimu, dalijimuisi jais ir jų tvarkymu, kad būtų ribojamas netinkamas tokių 
duomenų naudojimas;

7. pabrėžia, kad reikia vengti viešai renkamų duomenų „pririšimo“ prie paslaugų teikėjo ar 
technologijų; pabrėžia, kad reikia vykdyti viešojo finansavimo programas ir viešuosius 
pirkimus, kad būtų sukurti pakankami valstybių narių valdžios institucijos duomenų 
saugojimo ir tvarkymo pajėgumai, kuriais sudaromos papildomos sąlygos dalytis 
duomenimis tarp verslo įmonių ir vyriausybių (B2G), vyriausybių (G2G) ir vyriausybių 
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ir verslo įmonių (G2B);

8. pažymi, kad nedidelis skaičius skaitmeninių platformų iš trečiųjų šalių įgijo tvirtą 
poziciją ES rinkoje ir sugebėjo sukaupti didelius duomenų kiekius vykdydamos veiklą 
aplinkoje, kurioje mažai formalios ir struktūrizuotos valdžios priežiūros, nes jų kilmės 
šalyje fragmentuotai taikomi privatumo teisės aktai ir vyksta pramonės savireguliacija; 
atsižvelgdamas į šią padėtį, patvirtina, kad reikia parengti Europos teisės aktus, kuriais 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos skaitmeninių platformų atsiradimui ir augimui ES, 
mažinant priklausomybę nuo užsienio platformų ir didinant Europos konkurencingumą; 
mano, kad tais atvejais, kai esama tinkamai nustatytų sisteminių rinkos pusiausvyros 
sutrikimų ir kai tai pagrįsta svarbiais viešaisiais interesais, labai svarbu, kad ES 
nustatytų privalomą dalijimąsi duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir tarp įmonių ir 
vyriausybių (B2G) ir įsipareigojimą užtikrinti prieigą prie duomenų, visapusiškai 
paisant Sąjungos intelektinės nuosavybės teisių, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, 
siekiant remti ES įmonių ir MVĮ stiprėjimą transporto sektoriuje, kartu apsaugant 
piliečių privatumo teises; ragina tinkamai įgyvendinti Atvirosios erdvės direktyvą12, 
kurioje pateiktos naujos taisyklės dėl transporto sektoriaus viešųjų įmonių dalijimosi 
duomenimis;

9. pažymi, kad kalbant apie transporto sektoriaus generuojamus duomenis, reikia aiškiau 
apibrėžti nuosavybės ir naudojimo teises, kad viešieji ir privatieji subjektai galėtų 
laisvai keisti neasmeniniais ir anoniminiais duomenimis ir juos tvarkyti; pabrėžia, kad 
būtina imti teisėkūros veiksmų ir panaikinti keitimosi duomenimis ir pakartotinio jų 
naudojimo kliūtis;

10. atkreipia dėmesį į Europos duomenų apsaugos valdybos13 gaires dėl asmens duomenų iš 
susietųjų transporto priemonių tvarkymo, kuriose atkreiptas dėmesys į poreikį spręsti 
sudėtingą asmens ir ne asmens duomenų diferencijavimo tokiose transporto priemonėse 
užduotį ir laikytis E. privatumo direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos taisyklės, kad 
reikia išankstinio duomenų subjekto sutikimo dėl galiniame įrenginyje esančių duomenų 
prieinamumo, saugojimo ir tvarkymo; pabrėžia, kad svarbu teisiškai atskirti asmens ir 
ne asmens duomenis, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas; ragina Komisiją paskelbti 
konkrečias gaires, kaip reikėtų taikyti Reglamento (ES) 2016/679 taisykles mišrių 
duomenų rinkiniams transporto sektoriuje, užtikrinant visapusišką duomenų privatumą;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos transporto sektoriuje, įskaitant ES logistikos vertės 
grandinę, ir turizmo sektoriuje generuojama daug strateginės ir ekonominės svarbos 
duomenų; pabrėžia, kad dėl tolesnio šių sektorių skaitmeninimo, kuriant papildomus 
verslo modelius ir naujas verslo galimybes, padidėtų Europos transporto ir turizmo 
sektorių augimas, konkurencingumas ir klestėjimas; pabrėžia, kad renkant duomenis, 
jais dalijantis ir juos naudojant turėtų būti siekiama didinti transporto saugą ir 
veiksmingumą bei mažinti išmetamą teršalų kiekį ir kad turėtų būti skatinamas 
keitimasis duomenimis, kartu laikantis atitinkamų privatumo ir saugumo užtikrinimo 
priemonių;

12 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir 
viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 172, 2019 6 26, p. 56).
13 Europos duomenų apsaugos valdyba, Gairės Nr. 1/2020 dėl asmens duomenų tvarkymo susietųjų transporto 
priemonių ir su judumu susijusių taikomųjų programų srityje.



AD\1223156LT.docx 7/15 PE652.598v02-00

LT

12. pažymi, kad viešajame ir privačiajame sektoriuose ir skaitmeninėse platformose 
sukuriama daug neapdorotų duomenų, t. y. duomenų, kurie nebuvo tvarkomi 
naudojimui, ir ne asmens duomenų, kurie gali būti naudingi visuomenei tiek transporto, 
tiek kituose sektoriuose; ragina Komisiją skatinti skelbti tokius duomenis kaip atvirus 
duomenis ir sukurti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo modelį;

13. pripažįsta, kad dalijimasis duomenimis teikia naudą transporto saugai ir tvariam ir 
veiksmingam transporto valdymui; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu vykdyti griežtą ir 
veiksmingą asmens duomenų apsaugą ir imtis kibernetinio saugumo priemonių, kad 
būtų užkirstas kelias netinkamam duomenų naudojimui juos tvarkant ir jais dalijantis;

14. pabrėžia, kad tinkamas dirbtinio intelekto technologijų taikymas transporto sektoriuje 
gali suteikti daug galimybių siekiant sąveikaus, veiksmingo, saugaus ir netaršaus 
mobilumo, ypač kalbant apie keleivių saugumą, eismo valdymą, išmetamo teršalų 
kiekio ir sektoriaus išlaidų mažinimą;

15. įspėja, kad dabartinė dirbtinio intelekto plėtra, pvz., autonominis vairavimas, susietosios 
transporto priemonės ir naudotojo atpažinimo technologijos kelionių sektoriuje, kelia 
kai kurių didelių pavojų, kuriuos reikia pašalinti ir veiksmingai valdyti, kad būtų 
išvengta neigiamų padarinių Europos keliautojams ir vartotojams; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia galimą riziką ir galimus privatumo teisių pažeidimus naudojant biometrines 
technologijas; pabrėžia, kad piliečiai ir toliau turi turėtų galimybę naudotis viešosiomis 
ir privačiosiomis transporto priemonėmis ir transporto infrastruktūra, taip pat turizmo 
paslaugomis be privalomo biometrinio atpažinimo, išskyrus atvejus, kai biometrinio 
atpažinimo technologijos yra būtinos dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, aiškiai 
apibrėžtų ES arba valstybės narės teisėje;

16. pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka esminį vaidmenį, ir pabrėžia, jog svarbu 
užtikrinti, kad dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos ir toliau būtų 
tvirtai orientuotos į žmogų, jomis būtų didinama žmonių gerovė, saugumas ir 
visuomenės bei aplinkos gerovė, mažinant riziką, kuri gali būti būdinga 
automatizuotiems procesams; ragina Komisiją savo būsimoje iniciatyvoje dėl dirbtinio 
intelekto ir jo taikymo atsižvelgti į konkrečius transporto ir turizmo sektorių poreikius ir 
įvairius jų režimus;

17. pabrėžia, kad konkurencinga prieiga prie duomenų yra itin svarbi dirbtinio intelekto 
plėtrai ir tai vis labiau pasakytina apie transporto ir turizmo sektorius, ir kad dirbtinio 
intelekto technologijos gali būti naudingos tik tuo atveju, jei ES tyrėjai ir įmonės gali 
naudotis dideliais kokybiškų duomenų rinkinių kiekiais, nepatirdami pernelyg didelės 
reguliavimo naštos, ypač tais atvejais, kai dirbtinio intelekto prietaika, kuriai naudojami 
duomenys, nekelia didelės rizikos;

18. pabrėžia, kad nepriėmus konkrečiai transporto sektoriui skirtos transporto duomenų 
strategijos, kaip tvarkyti, saugoti duomenis ir gerinti jų kokybę, ES atsiliks taikydama 
dirbtinio intelekto technologijas šiame sektoriuje ir neteks konkurencingumo;

19. pabrėžia, kad reikia atskirti didelės ir mažos rizikos dirbtinio intelekto reguliavimą, 
atsižvelgiant į tai, kaip naudojami duomenys; pažymi, kad šis atskyrimas neturi būti 
daromas sektorių pagrindu, nes taip gali būti pakenkta viso sektoriaus technologijų 
plėtrai; jis turi būti nustatytas pagal naudojimo būdą, kad būtų užtikrintas reguliavimo 
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aprėpties tikslumas ir išvengta nereikalingos administracinės naštos;

20. atkreipia dėmesį į apčiuopiamą teisinį netikrumą, su kuriuo susiduria asmens duomenis 
naudojančios įmonės ir mokslininkai, ir jo neigiamą poveikį inovacijoms; prašo 
Komisijos pateikti gaires dėl iš anksto patvirtintų duomenų naudojimo procedūrų, taip 
pat pseudoniminimo ir anoniminimo, kad būtų padidintas teisinis tikrumas 
suinteresuotiesiems subjektams, priklausomiems nuo duomenų naudojimo transporto ir 
turizmo sektoriuose; mano, kad nacionalinės agentūros, vykdydamos savo įgaliojimus, 
turėtų laikytis šių ES gairių, kaip priemonės reguliavimo nuoseklumui ir sklandiems 
duomenų srautams tarp valstybių narių užtikrinti;

21. pabrėžia, kad teisinis tikrumas ir galimybė gana lengvai sekti su duomenimis susijusių 
taisyklių raidą ir jas suprasti yra svarbūs veiksniai siekiant atkleisti Europos įmonių ir 
mokslininkų potencialą kurti inovacijas;

22. pabrėžia, kad tai, jog stinga sąveikumo ir vienodų standartų, smarkiai kenkia keitimuisi 
iš įvairių šaltinių gautais transporto ir judumo duomenimis ir jų derinimui; nurodo, kad 
greitas modernių transporto ir turizmo sektorių skaitmeninių sprendimų, pvz., 
savivaldžių transporto priemonių ir intelektinių transporto sistemų, plėtojimas 
neįmanomas, jeigu Europos lygmeniu nebus nustatyti bendri, vienodi ir struktūruoti 
kompiuterio nuskaitomi duomenų formatai, kurie turėtų būti pagrįsti atviraisiais 
įrašymo standartais; atkreipia dėmesį į tai, kad šioje srityje svarbų vaidmenį atlieka 
Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų IRT standartizavimo platforma; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad transporto sektoriuje būtų parengti bendrieji duomenų 
standartai, siekiant transporto sistemoje optimizuoti duomenų sąveikumą, 
suderinamumą ir tęstinumą;

23. pažymi, kad sėkminga ES duomenų strategija, ypač transporto sektoriuje, priklauso nuo 
patikimos pramonės politikos, kurią vykdant tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai 
investuoja į naują duomenų infrastruktūrą ir duomenų ekonomiką, kuria siekiama kurti 
atsparų ES tinklą, kuriame būtų skatinamas greitas duomenų vartojimas ir dalijimasis 
jais, didinant sistemos sąveikumą visų suinteresuotųjų subjektų naudai ir kartu 
sėkmingiau siekiant Europos lyderystės skaitmeniniame sektoriuje;

24. palankiai vertina Europos duomenų strategijoje pateiktą pasiūlymą dėl suderinamų 
programų sąsajų ir duomenų formatų, nes formatų sąveikumas taip pat užtikrina 
sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas;

25. pabrėžia labai svarbų transporto vaidmenį užtikrinant nepertraukiamą tokių sektorių 
kaip sveikatos, maisto ir gamybos sektoriai veiklą; todėl pabrėžia, kad reikia kurti 
skirtingų duomenų erdvių, kurias Komisija ketina parengti, sinergiją, kad būtų 
pašalintos kliūtys, padidintas veiksmingumas ir sudarytos geresnės sąlygos laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; ragina gerinti valstybių narių veiksmų koordinavimą, kad 
būtų sudarytos geresnės sąlygos tarpvalstybiniam duomenų srautui tarp sektorių, 
palaikant vyriausybės ir suinteresuotųjų subjektų dialogą, kuriuo būtų siekiama nustatyti 
bendrą duomenų rinkimo būdą, pagrįstą randamumo, prieinamumo, sąveikumo ir 
galimybės pakartotinai naudoti principais;

26. ragina Komisiją propaguoti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą (GNSS), skirtą 
sunkiasvorių krovinių transportui, kaip veiksmingą sunkvežimių stebėsenos ir prekių 
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atsekamumo tikruoju laiku užtikrinimo priemonę; pabrėžia, kad tai suteiktų galimybę 
sutaupyti išlaidų, susijusių su gydymu ir hospitalizavimu dėl eismo įvykių, užtikrinant 
didesnį kelių eismo saugumą, taip pat užtikrinant duomenų, pavyzdžiui, duomenų apie 
laisvas stovėjimo aikšteles, tvarkymą tikruoju laiku; pažymi, kad GNSS galėtų padėti 
teisėsaugai užtikirsti kelią neteisėtoms operacijoms;

27. pažymi, kad kai kuriose trečiosiose šalyse veiklą vykdančios Europos įmonės vis 
dažniau susiduria su nepagrįstomis kliūtimis ir skaitmeniniais apribojimais; palankiai 
vertina Komisijos įsipareigojimą kelti šių nepagrįstų kliūčių tarptautiniams duomenų 
srautams klausimą dvišalėse diskusijose ir tarptautiniuose forumuose, įskaitant PPO;

28. prašo Komisijos išnagrinėti galimybes palengvinti duomenų srautus su strategiškai 
svarbiomis trečiosiomis šalimis, visapusiškai laikantis ES duomenų apsaugos acquis; 
tuo tikslu, kai tinkama, reikėtų vengti taikyti duomenų lokalizavimo reikalavimus, 
duomenys turi būti įtraukti į ES laisvosios prekybos susitarimus ir turi būti sparčiau 
imamasi veiksmų siekiant priimti sprendimus dėl tinkamumo su trečiosiomis šalimis;

29. atkreipia dėmesį į tai, kad dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti eismo valdymo 
veiksmingumą ir visų transporto rūšių saugumą; atkreipia dėmesį į galimą dalijimosi 
duomenimis, pvz., tikralaikės eismo vengimo navigacijos ir tikralaikių pranešimų apie 
vėluojantį viešąjį transportą, naudą, kad būtų sutaupyta papildomų darbo valandų, 
užtikrintas veiksmingumas ir išvengta trikdžių; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu imtis 
griežtų ir veiksmingų kibernetinio saugumo priemonių siekiant užkirsti kelią 
netinkamam duomenų tvarkymui ir dalijimuisi jais, taip pat rasti bendrą pagrindą 
sprendžiant atitinkamus techninius ir teisinius klausimus, visų pirma tarpvalstybinėse 
atkarpose;

30. nurodo, kad privatieji veiklos vykdytojai transporto sektoriuje generuoja nemažą kiekį 
duomenų, teikdami visuotinės svarbos paslaugas arba vykdydami užduotis, kurios 
bendrai finansuojamos viešųjų fondų lėšomis, pvz., teikdami viešąsias transporto 
paslaugas; pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai, kokie šie duomenys svarbūs ir vertingi 
visuomenei, juos turėtų būti galima pakartotinai naudoti, vadovaujantis visuotiniu 
interesu, kartu užtikrinant aukšto lygio asmens duomenų apsaugą; prašo Komisijos 
užtikrinti tinkamą asmens duomenų, surinktų iš su transportu ir turizmu susijusių 
taikomųjų programų ir paslaugų, kurios apima šių taikomųjų programų naudotojų, 
keleivių ir vartotojų atsekamumą, naudojimą ir apsaugą;

31. atkreipia dėmesį į ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) veiklą 
užtikrinant transporto ypatingos svarbos infrastruktūrą; atkreipia dėmesį į milžinišką 
daiktų interneto potencialą transporto sektoriui, kuriuo gali būti užtikrinti geresni 
eksploatavimo rezultatai, didesnis saugumas ir veiksmingos tikralaikės paslaugos; 
pabrėžia, kad naujos kartos technologijos transporto sektoriuje duomenis saugos arčiau 
tos vietos, kurioje duomenys generuojami (paribio duomenys), ir dėl to didėja 
kibernetinė rizika; ragina laikytis suderinto ES požiūrio nustatant bendruosius saugios 
prieigos prie duomenų, jų saugojimo ir tvarkymo visame transporto sektoriuje 
protokolus;

32. pabrėžia, kad dalijimasis duomenimis Europos transporto sektoriuje galėtų sudaryti 
geresnes sąlygas tarpvalstybiniams TEN-T infrastruktūros projektams, kuriems dažnai 
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kyla didelių sunkumų suderinant leidimų išdavimo procedūras; pabrėžia, kad Europos 
duomenų erdvė, kuri suteikia galimybę didinti dalijimosi duomenimis ir skaitmeninimo 
apimtį, galėtų turėti teigiamą poveikį Išmaniojo TEN-T direktyvos įgyvendinimui ir 
atitinkamai ES leidimų išdavimo procedūrų, tarpvalstybinių viešųjų pirkimų procedūrų 
ir kitų administracinių procedūrų supaprastinimo priemonių įgyvendinimui; pabrėžia, 
kad šis procedūrų supaprastinimas yra itin svarbus siekiant veiksmingiau paspartinti 
transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimą, mažinant technines kliūtis ir 
administracinę naštą ir kartu – galimą vėlavimą ir didesnes TEN-T transporto 
infrastruktūros projektų išlaidas;

33. pabrėžia, kad Europos partnerystės galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatinant inovacijas ir 
mokslinius tyrimus transporto sektoriaus veiklos rezultatų ir saugos srityje; pabrėžia, 
kad dalijimasis duomenimis galėtų būti itin svarbus stiprinant Europos partnerysčių 
vaidmenį; pabrėžia, kad Europos partnerystės įvairių rūšių transporto srityje gali turėti 
labai teigiamą poveikį saugiam, efektyviam ir pažangiam TEN-T diegimui;

34. pabrėžia, kad reikia reguliuoti viešųjų subjektų (vyriausybių tarpusavio, G2G) keitimąsi 
duomenimis vykdant tarpvalstybines operacijas, visų pirma tokiose srityse, kaip 
panaudotų transporto priemonių naudojimo istorija; atkreipia dėmesį į tai, kad neturint 
vienodos tarpvalstybinės keitimosi informacija apie transporto priemones sistemos, 
daroma neigiama įtaka kelių eismo saugumui ir vartotojų apsaugai nuo sukčiavimo;

35. pabrėžia, kaip svarbu keistis duomenimis kuriant sąveikias daugiarūšes bilietų 
pardavimo sistemas; pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje ypač reikia tęstinės kelionės 
bilietų pardavimo sistemos ir ragina Komisiją sudaryti sąlygas skirtingiems geležinkelių 
operatoriams dalytis duomenimis, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos tarptautinėms 
kelionėms geležinkeliais;

36. pabrėžia, kad keitimasis duomenimis labai svarbus rinkos naujokams ir inovacijoms; 
atkreipia dėmesį į dalijimosi duomenimis transporto sektoriuje naudą tiek įmonėms, tiek 
vartotojams, visų pirma kalbant apie bilietų pardavimo sistemas;

37. pažymi, kad svarbu dalytis duomenimis tarp transporto priemonių, tarp transporto 
infrastruktūrų ir tarp transporto priemonių ir transporto infrastruktūros, taip pat tarp 
valstybių narių; ragina Komisiją užtikrinti transporto priemonių ir transporto 
infrastruktūros sąveikumą;

38. ragina Komisiją nedelsiant baigti diegti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 
(ERTMS) Europos geležinkelių tinkle, kad būtų galima pasinaudoti sąveikios 
signalizavimo sistemos privalumais;

39. ragina priimti duomenų strategiją, kuria būtų siekiama visų transporto rūšių tvarumo; 
pabrėžia, kad geležinkelis yra svarbi transporto rūšis, kurios anglies dioksido pėdsakas 
vežant tiek keleivius, tiek krovinius šiuo metu yra mažiausias;

40. ragina stebėti, kaip įgyvendinami transporto teisės aktai, visų pirma Reglamentas (ES) 
2020/1056 dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos, Direktyva (ES) 2019/1936 
dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo14 ir Reglamentas (ES) 2019/1239, kuriuo 

14 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
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nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka, siekiant užtikrinti paramą 
įmonėms, skatinti skaitmeninimą ir gerinti įmonių ir administravimo įstaigų (B2A), 
įmonių ir vartotojų (B2C), įmonių tarpusavio (B2B), įmonių ir vyriausybių (B2G) ir 
vyriausybių ir įmonių (G2B) keitimąsi duomenimis;

41. pabrėžia, kad reikia pasiūlymo dėl ES teisės akto, kuriuo būtų sukurta valdžios 
institucijoms ir įmonės skirta prieigos prie duomenų valdymo sistema, kuria taip pat 
galėtų naudotis technologijų kūrėjai; mano, kad sąlygų sudarymas įmonėms ir 
visuomenei pakartotinai naudoti duomenis galėtų padėti išspręsti didelius visuomenės 
uždavinius ir skatinti ekonomikos plėtrą Europoje;

42. siūlo, kad kuriant sąveikaus keitimosi duomenimis reguliavimo sistemą geležinkelio 
transporto srityje Komisija turėtų peržiūrėti 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentą 
(ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių 
keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos15 ir 2014 m. 
gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1305/2014 dėl Europos Sąjungos 
geležinkelių sistemos telematikos priemonių, skirtų krovinių vežimo paslaugoms teikti, 
posistemio techninės sąveikos specifikacijos16;

43. pabrėžia, kad reikia parengti pažangius, tvarius ir įperkamus sprendimus, skirtus 
piliečiams ir valdžios institucijoms judumo mieste ir tarpmiestinio judumo srityje, 
pavyzdžiui, integruotas bilietų pardavimo sistemas, kartu sukuriant viešojo transporto 
sistemą, kuri būtų plačiai prieinama, įperkama, įtrauki, pažangi, tvari, veiksminga ir 
nediskriminacinė rasės, tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindu; šiuo atžvilgiu 
pažymi judumo kaip paslaugos ir logistikos kaip paslaugos svarbą ir jų galimą naudą, 
laikantis Paryžiaus susitarimo ir Europos žaliojo susitarimo klimato tikslų; ragina 
Komisiją laikytis principo „duomenys visuomenės labui“, visapusiškai atsižvelgti į 
duomenis, gautus naudojant aktyvias transporto rūšis, ir sudaryti palankesnes sąlygas 
dalijimuisi duomenų rinkiniais siekiant skatinti mokslinius tyrimus ir politikos, kuria 
skatinamas visų ES piliečių judumas, taikymą; be to, ragina Komisiją padėti įsitvirtinti 
alternatyvioms transporto priemonėms, naudojančioms skaitmenines platformas, 
kuriomis siekiama padidinti dalijimąsi šiomis priemonėmis, be kita ko, dalijimąsi 
automobiliais, dviračiais ir t. t.;

44. pabrėžia, kad dokumentų skaitmeninimu krovinių ir keleivių vežimo srityje turėtų būti 
siekiama sumažinti įmonių, valdžios institucijų ir naudotojų išlaidas ir administracinę 
naštą, prisidedant prie šių operacijų efektyvumo ir tvarumo, kartu užtikrinant, kad būtų 
apsaugotos darbo vietos, reguliariai rengiant mokymus, perkvalifikuojant ir tobulinant 
įgūdžius, kuriant duomenų sritį išmanančią darbo jėgą, skatinant ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kokie svarbūs skaitmeniniai įgūdžiai ir novatoriškos 
technologijos, kad būtų padidintas Europos transporto sektoriaus veiksmingumas ir 
palankumas naudotojams; ragina sudaryti galimybę visų valstybių narių veiklos 
vykdytojams, visų pirma MVĮ, laisvai teikti transporto paslaugas bendrojoje rinkoje 
lengvai patikrinant jų tapatybę ir leidimus;

45. pabrėžia, kad tradicinis užimtumas dabartiniame transporto sektoriuje gerokai sumažės 
arba jame atsiras naujų vaidmenų, kuriems atlikti reikės naujų įgūdžių; pabrėžia, kad 

15 OL L 123, 2011 5 12, p. 11.
16 OL L 356, 2014 12 12, p. 438.
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transporto sektoriuje reikia vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
programas siekiant parengti duomenų sritį išmanančius darbuotojus, kartu užtikrinant jį 
teises;

46. ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį startuolių ir MVĮ padėčiai ir būsimus teisės 
aktus rengti taip, kad būtų pagerintos šių įmonių sąlygos;

47. pabrėžia, kad reikia vengti priimti reikalavimus, kurie kenktų startuoliams ir MVĮ 
skaitmeniniame sektoriuje, siekiant apsaugoti dalyvių įvairovę, užtikrinti tinkamą 
konkurenciją ir užkirsti kelią monopolijų atsiradimui;

48. atkreipia dėmesį į tai, kad esamos direktyvos, pvz., ITS direktyva, neturėtų būti 
susilpnintos visa apimančiu taisyklių rinkiniu, ir kad artimiausiais metais ES bus labai 
svarbu sudaryti geresnes sąlygas dalijimosi duomenimis aplinkai; ragina Komisiją 
atliekant būsimą ITS direktyvos peržiūrą įtraukti dalijimąsi duomenimis, visų pirma 
bilietų pardavimo ir užsakymo sistemų srityje;

49. pažymi, kad turizmo pramonei svarbu rinkti ir analizuoti ekonominius, aplinkosaugos ir 
socialinius bei ekonominius duomenis, kaip priemonę viešųjų ir privačiųjų subjektų 
priimamiems sprendimams remti, ir, derinant oficialią statistiką ir tikralaikius ir (arba) 
didžiuosius duomenis, sudaryti sąlygas prie konkrečių poreikių pritaikyti produktus ir 
paslaugas visoje turizmo pramonės ekosistemoje;

50. ragina sukurti Europos turizmo duomenų erdvę, kurios tikslas būtų padėti visiems 
sektoriaus veikėjams, visų pirma MVĮ, naudotis dideliais duomenų kiekiais 
įgyvendinant politiką ir projektus regionų ir vietos lygmenimis ir sudarant geresnes 
sąlygas ekonomikos atsigavimui bei skatinant skaitmeninimą;

51. pabrėžia, kokią didelę naudą duomenys teikia turizmo sektoriui ir kad jie labai 
palengvins nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų darbą rengiant politiką, 
kuria užtikrinamas turizmo socialinis, ekonominis ir aplinkosauginis tvarumas; atkreipia 
dėmesį į naudojimosi duomenų rinkiniais naudą žiedinės ekonomikos, minios valdymo, 
vartotojų patirties ir su turizmu susijusių kalbinių paslaugų programų srityse;

52. kritikuoja tai, kad Komisija neįtraukė turizmo sektoriaus į Europos duomenų strategiją, 
nes šis sektorius šiuo metu labai priklausomas nuo vartotojų naudojamų skaitmeninių 
platformų; ragina Komisiją įtraukti turizmo sektorių į bendrų duomenų erdvių valdymo 
sistemą, sudarant galimybę visai turizmo pramonės ekosistemai visapusiškai įsipareigoti 
siekti inovacijų, skaitmeninimo ir tvarumo;

53. nurodo, kad duomenys gali būti veiksmingas elementas kovojant su šališkumu lyčių 
atžvilgiu, ir ragina naudoti nešališkų duomenų rinkinius, kad transporto sektoriuje būtų 
padidintas moterų saugumas;

54. primygtinai ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis parengti 
politiką, kuria būtų skatinamas švietimas STEM (gamtos mokslai, technologijos, 
inžinerija ir matematika) srityse, siekiant ugdyti talentus šioje srityje; pabrėžia, kad 
reikia išlaikyti šių sričių talentus kuriant karjeros galimybes tokiose srityse, kaip 
programinės įrangos inžinerija ir duomenų mokslas, ypatingą dėmesį skiriant lyčių 
lygybei šiame sektoriuje, kartu finansuojant mokslinius tyrimus, kuriais kuriama 
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Europos praktinė patirtis, būtina kitos kartos technologijoms kurti.
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