
AD\1225410LT.docx PE660.188v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Transporto ir turizmo komitetas

2020/2216(INI)

1.3.2021

NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

Europos skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei 
rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos 
vartotojams ES
(2020/2216(INI))

Nuomonės referentas: Kosma Złotowski



PE660.188v02-00 2/12 AD\1225410LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1225410LT.docx 3/12 PE660.188v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos požiūrį, kurio ji ketina laikytis skaitmeninės pertvarkos 
srityje, akivaizdžiai nustatant aiškius tikslus, kuriuos reikia pasiekti per ateinantį 
dešimtmetį; mano, kad tokia struktūrinė vizija bus naudinga transporto ir turizmo 
sektoriui ir padės pasiekti, kad Europos Sąjunga taptų pasauline lydere skaitmeninėje 
srityje; įspėja, kad kelios pasaulio šalys sparčiai siekia, kad automatizuotas judumas 
būtų prieinamas rinkoje; todėl ragina ES daug aktyviau reaguoti į sparčius pokyčius 
šiame sektoriuje, sukuriant pritaikytą teisinę ir finansinę sistemą Europos startuoliams ir 
technologijų kūrėjams; pažymi, kad kyla pavojus ES strateginiam savarankiškumui; 
pabrėžia didžiules dirbtinio intelekto (DI) taikomųjų programų pasaulinio augimo 
galimybes ir tai, kad didelę jų rinkos dalį turėtų užsitikrinti ES, naudodamasi pažangiu 
politikos priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti palankią ir patrauklią verslo aplinką 
dirbtinio intelekto projektams, deriniu;

2. primygtinai ragina valstybes nares į savo ekonomikos gaivinimo planus įtraukti 
transporto skaitmeninimo projektus; pabrėžia, kad reikia užtikrinti stabilų ir tinkamą 
Europos mokslinių tyrimų programų, investicijų į DI blokų grandinę ir daiktų internetą, 
taip pat intelektinėms transporto sistemoms (ITS) skirtos transporto ir IRT 
infrastruktūros, įskaitant saugų 5G diegimą, 6G tinklų ir būsimų belaidžių tinklų plėtrą, 
kūrimo proceso finansavimą, kad būtų galima išnaudoti visas skaitmeninio transporto 
teikiamas galimybes, kartu užtikrinant aukštus transporto saugos standartus; pažymi, 
kad DI panaudojimo lygis transporto sektoriuje priklausys nuo modernios 
skaitmenizuotos infrastruktūros;

3. pabrėžia, kad diegiant DI transporto sektoriuje reikės kurti naują infrastruktūrą ir 
atnaujinti esamą infrastruktūrą; pabrėžia, kad nepaisant daugybės raginimų, 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) skirtų lėšų nepakanka transporto 
sektoriaus poreikiams patenkinti; įspėja apie didelį atotrūkį tarp skaitmeninės ir fizinės 
transporto infrastruktūros naudojimo laiko; ragina valstybes nares sukurti saugią, 
atsparią ir kokybišką transporto infrastruktūrą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos 
susietojo ir automatizuoto judumo paslaugų diegimui;

4. pažymi, kad reikia paspartinti atitinkamos transporto ir skaitmeninės infrastruktūros 
transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T) atnaujinimą; todėl ragina Komisiją, 
persvarstant TEN-T reglamentą1 ir Krovinių vežimo geležinkeliais koridorių 
reglamentą2, pasiūlyti mechanizmus, kuriais būtų užtikrintas šis spartesnis procesas; 
šiuo atžvilgiu apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo sumažinti Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninio paketo biudžetą; ragina valstybes nares 
užtikrinti tinkamą paramą sektoriaus skaitmeninimui pagal savo nacionalinius 

1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 
2013 12 20, p. 1).
2 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo 
krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 2010 10 20, p. 22).
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ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; palankiai vertina galimybę 
sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas pagal ES finansavimo programas, nes jos labai 
svarbios finansuojant perversmines technologijas ir diegiant automatizuotą judumą 
plačiu mastu;

5. pabrėžia, kad transporto sektorius yra ir toliau bus vienas iš sektorių, kuriuose vartotojai 
ir piliečiai kasdien turės sąveiką su DI; todėl pritaria Komisijos nuomonei, kad aiški, 
skaidri ir nuosekli ES sistema, kuri skatintų plėtoti į žmogų orientuotą DI, apimtų su 
sauga, privatumu ir saugumu susijusius aspektus pagal atitinkamą ES teisinę sistemą, 
taip pat pagarbą žmogaus savarankiškumui, priežiūrą ir atsakomybę, ne tik padidintų 
vartotojų ir įmonių pasitikėjimą DI technologijomis – tokiu būdu skatinant transporto 
sektoriuje toliau naudoti besiformuojančias technologijas – ir užtikrintų nuspėjamumą 
bei teisinį tikrumą, bet ir pagerintų transporto socialinius, ekonominius ir aplinkos 
komponentus; atkreipia dėmesį į riziką, kylančią dėl to, kad nepavyksta susitarti dėl ES 
reglamentavimo metodo;

6. pabrėžia didžiules DI teikiamas galimybes transporto sektoriuje ir jo gebėjimą padidinti 
kelių, geležinkelių, vandens ir oro transporto automatizavimą; pabrėžia DI vaidmenį 
skatinant transporto daugiarūšiškumą ir perėjimą prie kitų transporto rūšių, taip pat 
pažangiųjų miestų plėtrą, taip siekiant pagerinti visų piliečių kelionių patirtį, paverčiant 
transporto, logistikos ir eismo srautus veiksmingesniais, saugesniais ir aplinką 
tausojančiais;

7. nurodo, kad DI transporto sektoriuje reikalinga reguliavimo sistema, pvz., taisyklės dėl 
bandomųjų projektų, kurie, juos sėkmingai įgyvendinus, sudarytų sąlygas tolesniam 
plėtojimui masinėje rinkoje (naudojant apribotą bandomąją reglamentavimo aplinką); 
pabrėžia, kad bet kokiam reguliavimui DI srityje turėtų būti taikomas technologiškai 
neutralus požiūris ir turėtų būti laikomasi proporcingumo principo; atkreipia dėmesį į 
svarbų technologijų grupių ir skaitmeninių inovacijų centrų vaidmenį padedant 
transporto sektoriuje diegti inovacijas ir skatinti įmonių, akademinių institucijų ir 
viešojo sektoriaus bendradarbiavimą; pabrėžia, kad duomenys turi būti lengvai 
įskaitomi ir sąveikūs, remiantis FAIR principais, siekiant kurti sąsajas tarp šalių ir 
sektorių, kaupti žinias ir kurti technologijų grupes;

8. pabrėžia didžiulį sistemų, kurios DI naudoja transporto sektoriuje, potencialą kelių 
eismo saugumo (įskaitant pėstiesiems ir dviratininkams) ir visiškai saugaus eismo 
vizijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo požiūriu; pažymi, kad nesant išsamių, kokybiškų 
ir sąveikių duomenų, DI naudojimas transporto infrastruktūroje ir transporto priemonėse 
bus ribotas ir gali pakenkti ES konkurencingumui ir transporto saugai; ragina atlikti 
daugiau mokslinių tyrimų ir užtikrinti technologinę plėtrą, kad būtų padidinta gaminių 
sauga, ir pabrėžia, kad reikia naujos suderintos automatizuoto vairavimo 
reglamentavimo sistemos;

9. pabrėžia dideles galimybes padidinti transporto sistemos efektyvumą naudojant DI 
technologijas transporto priemonėse ir eismo valdymo sistemose, kurios, be kita ko, gali 
sutrumpinti kelionės laiką, sumažinti spūstis, kenksmingų teršalų kiekį ir išlaidas; 
pabrėžia, kad DI padės toliau plėtoti integruotą daugiarūšiškumą, vadovaujantis 
paslauginio judumo (angl. Mobility as a Service, MaaS) koncepcija; mano, kad 
transporto paslaugų integracija suteikia galimybių geriau patenkinti ES piliečių judumo 
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poreikius ir optimizuoti viešojo transporto naudojimą, kartu ribojant privačių transporto 
priemonių skaičių kelyje; ragina Komisiją ištirti, kaip supaprastinti subalansuotą MaaS 
plėtrą, ypač miestų teritorijose;

10. pažymi, kad DI naudojimas aviacijos sektoriuje šiuo metu sutelktas į eismo valdymą ir 
oro erdvės planavimo dizainą; palankiai vertina Bendro Europos dangaus oro eismo 
valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) bendrosios įmonės, kuri rėmė keletą mokslinių 
tyrimų projektų, susijusių su DI ir oro eismo valdymu, laimėjimus; ragina intensyviau 
vykdyti mokslinius tyrimus ir investicijas, kad būtų kuo labiau padidintas DI 
potencialas aviacijos sektoriuje, atsižvelgiant į vartotojus, tobulinant oro transporto 
bendrovių rinkodaros, pardavimo, platinimo, kainų apskaičiavimo procesus bei 
antžemines paslaugas (saugos patikras ir kt.); pažymi, kad DI gali padėti plėtoti 
automatizuotą navigaciją tolimųjų ir trumpųjų nuotolių laivyboje bei vidaus vandens 
keliuose ir pagerinti jūrų stebėjimą didėjant laivų eismui; taip pat pažymi, kad DI gali 
padėti pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir susisiekimą tarp uostų ir toliau nuo 
pakrantės esančių rajonų; pabrėžia, kad uostai bus pagrindiniai DI diegimo laivybos 
sektoriuje dalyviai; ragina visuose Europos uostuose diegti DI ir užtikrinti didesnį 
skaitmeninimo lygį siekiant pagerinti efektyvumą ir konkurencingumą;

11. pabrėžia, kad būtinybė nustatyti aiškias ir nuoseklias atsakomybės ir įsipareigojimų 
nustatymo ir pasidalijimo taisykles gedimo ar avarijos atveju yra viena iš esminių 
kliūčių, trukdančių praktiškai įdiegti dirbtiniu intelektu grindžiamas technologijas 
transporto sektoriuje, kaip nurodyta 2020 m. spalio 5 d. pranešime su rekomendacijomis 
Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos3; 
pabrėžia, kad reikia nustatyti aiškų ir sąžiningą atsakomybės pasidalijimą tarp 
autonominių transporto priemonių gamintojų, operatorių ir naudotojų, remiantis 
gebėjimu kontroliuoti riziką, siekiant, inter alia, užtikrinti kuo geresnę produktų saugą, 
tinkamą rizikos paskirstymą, atsakomybę ir įsipareigojimus; todėl pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turėtų kuo geriau panaudoti visas turimas priemones, kad būtų galima 
kuo labiau padidinti DI transporto sistemų saugumą ir prireikus galimybę nustatyti 
įsipareigojimus; ragina draudimo bendroves pagerinti būdus, kuriais jos įtraukia naują 
riziką, susijusią su susietuoju ir automatizuotu judumu, į savo rizikos prisiėmimo 
politiką;

12. pabrėžia, kad reikėtų pabrėžti DI teikiamas galimybes ir kad politikos formuotojai 
turėtų stengtis informuoti piliečius ir įmones, kad jie galėtų įvertinti DI potencialą ir 
poveikį; šiuo atžvilgiu pabrėžia veiksmingų informavimo ir komunikacijos kampanijų 
svarbą siekiant užtikrinti, kad žmonės suprastų ir būtų informuoti; pabrėžia, kad teisinis 
aiškumas padidins vartotojų pasitikėjimą, tokiu būdu darydamas teigiamą poveikį ES 
įmonėms ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), plėtojančioms tokias 
technologijas, ir sudarydamas palankesnes sąlygas stiprios ES rinkos plėtrai;

13. pažymi, kad Komisijos tikslų, nustatytų Baltojoje knygoje dėl dirbtinio intelekto 
(COM(2020)0065), įgyvendinimas priklauso nuo to, ar piliečiams ir įmonėms bus 
užtikrinta plataus masto prieiga prie kokybiškų viešųjų ir pramonės duomenų, 
generuojamų ne tik transporto sektoriuje, bet ir visuose su juo susijusiuose sektoriuose, 
ir pažangiosios infrastruktūros, taip pat pažangiųjų transporto priemonių, skirtų saugiam 

3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0276.
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jų rinkimui ir tvarkymui, užtikrinimo; mano, kad reikia skubiai skatinti prieigą prie 
duomenų, kurie šiuo metu yra saugomi privačiajame sektoriuje; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti galimybę viešiesiems ir privatiesiems subjektams laisvai keistis neapdorotais, 
ne asmens ir nuasmenintais duomenimis ir juos tvarkyti, visapusiškai laikantis ES 
duomenų ir privatumo acquis; pabrėžia, kad reikia imtis teisėkūros veiksmų, kad būtų 
pašalintos kliūtys keitimuisi duomenimis ir pakartotiniam jų naudojimui, tačiau 
pabrėžia, kad turi būti užtikrintas tinkamas asmens duomenų ir privatumo apsaugos 
lygis; ragina Komisiją įvertinti poveikį, kurį plataus masto energijai imlios duomenų 
infrastruktūros (t. y. duomenų centrų ir serverių ūkių) diegimas gali daryti aplinkai, 
siekiant skatinti jos tvarų diegimą laikantis Žaliojo kurso;

14. palankiai vertina 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą dėl Europos duomenų 
strategijos (COM(2020)0066) ir jos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos duomenų 
valdymo (COM/2020/0767); pabrėžia, kad reikia sukurti tikrą bendrąją duomenų rinką 
ir ypač bendrą Europos judumo duomenų erdvę, kuri, sudarydama sąlygas dalytis 
duomenimis tarp verslo įmonių (B2B), įmonių ir vyriausybių (B2G) bei vyriausybių ir 
įmonių (G2B), inter alia, padėtų supaprastinti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
bei startuolių, veikiančių transporto ir kelionių sektoriuje, prieigą prie duomenų ir jų 
naudojimą, nepažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų; pabrėžia, kad prieiga prie 
duomenų yra nepaprastai svarbi vystant DI technologijas, kurios bus vis svarbesnės 
transporto ir turizmo sektoriuose; todėl pabrėžia, kad tyrėjams ir įmonėms, ypač MVĮ, 
reikia suteikti didesnę laisvę susipažinti su duomenimis ir juos naudoti DI plėtrai, kad 
jie galėtų plėtoti ir diegti kokybiškas DI technologijas; pabrėžia, kad Europai reikia 
kokybiškos ir kibernetiniu požiūriu saugios skaitmeninės infrastruktūros, taip pat 
kokybiškesnės ir geresnės prieigos prie duomenų, o tai atitinka Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)4 
nuostatas;

15. pabrėžia, kad svarbu kurti paskatas savanoriškam dalijimuisi duomenimis ir prieigai 
prie jų, nes tai naudinga kuriant DI duomenų centrus, turinčius atvirą ir skaidrią 
Europos debesijos infrastruktūrą (pvz., „Gaia-X“), ir tvarkant tinklo srauto 
generuojamus duomenis; pažymi, kad ši infrastruktūra turėtų būti grindžiama 
perkeliamumo, sąveikumo ir šifravimo principais; pabrėžia, kad reikia geresnio 
koordinavimo su Europos įmonėmis ir tarp jų, siekiant kurti rinkai svarbius techninius 
standartus, kuriais būtų skatinamas sąveikumas ir technologijų perdavimas, o kartu 
didinama konkurencija; mano, kad Europos standartizavimo organizacijos turėtų būti 
lyderės ir padėti nustatyti tarptautinių standartų spragas; pabrėžia, kad bendrosios rinkos 
laisvės yra pagrindinis didesnio skaitmeninio konkurencingumo ir inovacijų diegimo 
Europoje veiksnys ir kad dėl to bet koks susiskaidymas ir nepateisinamos pasienio 
kliūtys, trukdančios duomenų srautams, bendriems moksliniams tyrimams ir 
skaitmeninių prekių bei paslaugų eksportui tarp valstybių narių, turi būti nedelsiant 
pašalinti, siekiant užtikrinti, kad visuomenė pasinaudotų visomis bendrosios rinkos 
teikiamomis galimybėmis;

16. pažymi, kad dėl padidėjusio transporto sujungiamumo ir automatizavimo šiame 
sektoriuje kils didesnė kibernetinių grėsmių ir nusikalstamumo rizika; šiuo atžvilgiu 

4 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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pabrėžia, kad transportas yra ypatingos svarbos infrastruktūra ir kad šiam sektoriui 
tampant vis labiau skaitmeniniam, turėtų būti sukurta tvirta į kibernetinį saugumą 
orientuota kultūra; pabrėžia, kad į tokią kultūrą reikia, prižiūrint Europos Sąjungos 
kibernetinio saugumo agentūrai, integruoti kiekvienam sektoriui svarbias kibernetinio 
saugumo sistemas, kurios visos priklausytų tai pačiai visa apimančiai sistemai, siekiant 
gerinti dalijimąsi informacija ir koordinuotą bendrų grėsmių prevenciją ir reagavimą į 
jas; pabrėžia, kad ES reikia ugdyti kibernetinius įgūdžius ir laikytis integruotojo 
kibernetinio saugumo principo, siekiant užtikrinti tiek infrastruktūrai, tiek transporto 
priemonėms skirtų saugių, atsparių ir patikimų DI grindžiamų ir automatizuotų sistemų 
diegimą;

17. ragina valstybes nares tinkamai įgyvendinti Tinklų ir informacinių sistemų saugumo 
direktyvą5, o Komisiją – prižiūrėti šį procesą; palankiai vertina planuojamą šios 
direktyvos peržiūrą, nes ja siekiama pagerinti transporto infrastruktūros kibernetinį 
atsparumą ir veiksmingiau reaguoti į kibernetinius išpuolius; pabrėžia, kad įgaliotoms 
tikrinimo ir patvirtinimo organizacijoms reikia suteikti visišką prieigą prie konkrečių 
transporto priemonių duomenų ir programinės įrangos informacijos, kad būtų galima 
nustatyti duomenų klastojimą, manipuliavimą ir užtikrinti kibernetinį transporto 
priemonių saugumą; ragina visapusiškai laikytis ES duomenų apsaugos ir privatumo 
sistemoje nustatytų taisyklių, įskaitant E. privatumo direktyvą6 ir BDAR;

18. pažymi, kad dinamiškas novatoriškų skaitmeninių paslaugų ir verslo modelių kūrimas 
transporto ir turizmo sektoriuose nebus įmanomas, jeigu nebus užtikrinta nemokama ir 
neribota prieiga prie viešųjų duomenų, patenkančių į erdvinių duomenų infrastruktūros 
taikymo sritį, pvz., prie geodezinių ir kartografinių duomenų, vietovės modelių, 
ortografinių žemėlapių, pastatų geometrijos ir topografinių objektų duomenų, 
naudojamų sudarant žemėlapius; pabrėžia, kad toks didelis erdvinių duomenų kiekis 
turės itin teigiamą poveikį tam, kad Europos verslininkai šiuos duomenis naudotų naujų 
technologijų sektoriuje; ragina Komisiją sukurti valstybėms narėms skirtų paskatų 
sistemą, kuria būtų remiamas geodezinių duomenų šaltinių atvėrimas ir nemokamas jų 
teikimas;

19. pripažįsta plačius užmojus paversti ES pasauline lydere plėtojant ir taikant DI transporto 
ir turizmo sektoriuose ir pabrėžia, kad ES turėtų tapti pasauline lydere kuriant aiškias, 
veiksmingas, į žmogų orientuotas, vienodas dalijimosi duomenimis ir DI naudojimo 
transporto sektoriuje etikos ir teisės normas ir standartus, galimai nustatydama 
standartus visam pasauliui; pažymi, kad ES reikia išvengti skaitmeninės transporto 
duomenų rinkos susiskaidymo, nes tai būtų nesuderinama su skaitmeninėmis 
inovacijomis;

20. atkreipia dėmesį į teisinį nenuspėjamumą, su kuriuo susiduria DI technologijų kūrėjai 
dėl kintančios reguliavimo ir institucinės sistemos su DI susijusiais klausimais ES 
lygmeniu; todėl prašo Europos duomenų apsaugos valdybos pateikti rekomendacijas dėl 
standartizuotų duomenų naudojimo procedūrų, įskaitant veiksmingo nuasmeninimo 

5 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram 
tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).
6 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).
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kriterijų sąrašą, kad būtų padidintas teisinis nuspėjamumas DI technologijų kūrėjams 
transporto ir turizmo sektoriuose, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių; mano, 
kad nacionalinės valdžios institucijos, vykdydamos savo viešuosius įgaliojimus, turėtų 
vadovautis šiomis ES rekomendacijomis, kad užtikrintų nuoseklų teisės aktų laikymąsi 
ir pašalintų kliūtis bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui;

21. pabrėžia, kad transporto skaitmeninimas bus esminis jo priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo procesų skatinamasis veiksnys, taigi prisidės prie ES nulinio išmetamo 
anglies dioksido kiekio iki 2050 m. tikslų įgyvendinimo; pažymi, kad skaitmeninių 
sprendimų taikymas visoms transporto rūšims ir infrastruktūrai gali sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį įgyvendinant susietąjį judumą, laivynų elektrifikavimą, 
efektyvų logistikos valdymą ir greičio reguliavimą;

22. pabrėžia, kad, DI naudojant neapdorotus ir neišvalytus duomenis, iškyla šališkumo ir 
diskriminavimo pavojus; pažymi, kad bet koks su paslaugos teikimu susijęs sprendimas 
turi būti patvirtintas žmogaus, o dirbtinis intelektas turi padėti priimti tą sprendimą;

23. atkreipia dėmesį į didelį Europos transporto ir turizmo labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių ir startuolių, veikiančių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, potencialą; pabrėžia, 
kad reikia pakankamos finansinės ir organizacinės paramos inovacijoms ir šio 
sektoriaus darbuotojų skaitmeniniams įgūdžiams gerinti; atkreipia dėmesį į tai, kad 
reguliavimo ir finansinė aplinka turėtų sudaryti sąlygas kurti ir plėsti DI startuolius ir 
bendrąsias įmones Europoje; pabrėžia, kad ES turėtų pasinaudoti turimomis 
priemonėmis, kad patikrintų užsienio investicijas ir užkirstų kelią agresyviems 
įsigijimams, taip sudarant sąlygas Europos įmonėms plėsti veiklą ir konkuruoti 
pasaulinėje rinkoje;

24. pabrėžia, kad ribota konkurencija skaitmeninių paslaugų rinkoje transporto ir turizmo 
sektoriuose sukuria didelių kliūčių MVĮ; pažymi, kad MVĮ labiausiai nukenčia nuo 
neskaidrios biurokratijos ir pernelyg didelių administracinių kliūčių; todėl pabrėžia, kad 
reikia supaprastinti ir paaiškinti teisės aktus siekiant skatinti MVĮ kurti ir naudoti 
skaitmenines technologijas, visų pirma DI, ir kad juose turi būti atsižvelgiama į veiklos 
vykdytojų rinkos padėties skirtumus bendrojoje rinkoje; pabrėžia, kad transporto 
sektoriui skirta duomenų sistema turėtų būti orientuota į ekonomikos augimo skatinimą, 
suteikiant prieigą, visų pirma MVĮ, prie didelių duomenų rinkinių, kurie padėtų ES 
transporto ir turizmo sektoriams pasinaudoti dabartinės rinkos teikiamomis 
galimybėmis ir taip pagerinti transporto saugumą, apsaugoti privatumą ir padidinti 
konkurencingumą;

25. pabrėžia esminių standartų patentų vaidmenį visapusiškai ir sėkmingai diegiant DI 
technologijas transporto sektoriuje; ragina Komisiją persvarstyti dabartinę ES 
intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančią teisinę sistemą, siekiant užtikrinti 
tinkamą teisinę apsaugą, sąžiningą ir nediskriminacinę licencijavimo praktiką, kartu 
atsižvelgiant į su DI technologijomis susijusių mokslinių tyrimų ir plėtros ypatumus;

26. ragina teikti paskatas, kad transporto ir turizmo sektoriuose veikiančioms MVĮ būtų 
suteikta prieiga prie ne asmens duomenų, kuriuos savanoriškai ir abipusiai naudingu 
būdu teikia kiti privatūs suinteresuotieji subjektai;

27. primena, kad ES yra pagrindinė turistinė kryptis visame pasaulyje; pabrėžia, kad būtina 
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sudaryti palankesnes sąlygas tvariam sektoriaus gaivinimui; pabrėžia, kad 
skaitmeninimas, dirbtinis intelektas ir robotika atliks itin svarbų vaidmenį atnaujinant 
sektorių ir taip prisidedant prie pramonės tvarumo ilguoju laikotarpiu; pažymi, kad 
reikės skirti pakankamai lėšų ir paskatų turizmo infrastruktūrai, visų pirma labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų pasinaudoti skaitmeninimo 
teikiamais privalumais ir atnaujinti savo pasiūlą vartotojams;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares įsteigti technologijų inkubatorius ir greitintuvus, 
kurie teiktų paramą ir sudarytų sąlygas naujų novatoriškų turizmo įmonių, kurios 
naudojasi tokiomis technologijomis, steigimui ir augimui, ir skatinti ES skaitmeninę 
lyderystę tvaraus turizmo srityje pasitelkiant mokslinius tyrimus ir plėtrą, bendrąsias 
įmones ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystes sprendžiant tokius klausimus kaip 
minios valdymas, judumas ir bekontaktės paslaugos bei turizmo tiekimo grandinėje 
dalyvaujančių vietos MVĮ vertės didinimas;

29. pabrėžia, kad didelės apimties 5G tinklų diegimas suteiks visiškai naujų darbo 
galimybių transporto sektoriuje ir padės reikšmingai padidinti Europos šalių 
ekonomikos našumą; vis dėlto pabrėžia, kad dėl sparčiai kintančio darbo rinkos 
pobūdžio tam tikros darbo vietos gali tapti nebeaktualios, todėl būtina perkvalifikuoti 
šiuose sektoriuose dirbančius darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją tiek pagrindinių, tiek 
pažangių skaitmeninių įgūdžių srityje; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
būtų numatytos specialios priemonės skaitmeninių įgūdžių neturintiems darbuotojams 
perkvalifikuoti ir kvalifikacijai kelti; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pagarbą darbuotojų 
teisėms ir jų įgyvendinimą tokioje kintančioje darbo aplinkoje;

30. mano, kad skaitmeninės lyderystės didinimas priklausys nuo to, ar ES sukurs ir puoselės 
skaitmeninius talentus ir plėtos ES praktinę patirtį; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia 
Europos programų, tokių kaip būsima Skaitmeninės Europos programa, teikiamas 
galimybes; primygtinai ragina valstybes nares investuoti į švietimą ir nuo ankstyvo 
amžiaus suteikti moksleiviams pagrindinių įgūdžių, kurie jiems reikalingi pasirenkant 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) srities profesiją;

31. apgailestauja dėl to, kad vis dar išlieka lyčių nelygybė MTIM karjeros ir studijų srityje, 
ir ragina Komisiją bei valstybes nares toliau kurti mechanizmus, kad šioje srityje būtų 
pasiekta lyčių pusiausvyra; pabrėžia, kad šių skirtumų panaikinimas taip pat yra 
naudingas skaitmeninant transporto sektorių; pažymi teigiamą ilgalaikį poveikį Europos 
konkurencingumui ir atsparumui didinant Europos MVĮ skaitmeninius įgūdžius ir 
kompetenciją kibernetinio saugumo srityje;

32. pabrėžia didžiulį technologinių inovacijų ir DI potencialą siekiant pritaikyti transporto 
rūšis neįgaliesiems, sudarant sąlygas įtraukesniam ir prieinamesniam judumui visiems; 
palankiai vertina tai, kad DI gali dar labiau padidinti neįgaliųjų dalyvavimą darbo 
rinkoje;

33. pabrėžia, kad transporto ir judumo technologijų plėtra, ypač DI prietaikos ir 
autonominės transporto priemonės, suteikia daug galimybių supaprastinti kasdienį 
žmonių gyvenimą ir įmonių veiklą bei teikti saugesnius, efektyvesnius ir prieinamesnius 
transporto sprendimus; ragina vykdyti patikimą pramonės politiką, pagrįstą skaitmenine 
ir ekologine pertvarka, kuria būtų siekiama plėtoti pagrindinius ES infrastruktūros, 
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logistikos, skaičiavimo ir skaitmeninius pajėgumus, nes tai padėtų didinti ES 
skaitmeninę lyderystę visuose sektoriuose; primygtinai ragina Sąjungą užtikrinti saugią 
transporto tiekimo grandinę įvairinant tiekimą ir didinant ES strateginį savarankiškumą 
medžiagų tiekimo ir paslaugų teikimo srityje, nes pastarųjų nutraukimas gali turėti 
neigiamos įtakos visuomenės sveikatai ir saugumui; ragina Komisiją atsižvelgti į šiuos 
aspektus atnaujinant ES pramonės strategiją;

34. pabrėžia, kad novatoriška ir konkurencinga duomenų ekonomika yra grindžiama 
atvirumu ir sąveikumu; pažymi, kad skaidrumas ir sąžininga verslo praktika transporto ir 
turizmo platformose, ypač susijusi su DI grindžiamais algoritmais, turinčiais įtakos 
paslaugoms, kainodarai ir reklamai, yra būtina siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir 
pasitikėjimą bei skatinti konkurencinę aplinką.
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