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Pakeitimas 1
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas 
suteikia precedento neturinčių galimybių 
pagerinti transporto sektoriaus 
veiksmingumą ir išspręsti didėjančio 
susisiekimo poreikio problemą ir saugos 
bei aplinkosaugos klausimus, kartu 
darant transporto rūšis pažangesnes, 
veiksmingesnes ir patogesnes;

Or. en

Pakeitimas 2
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos baltąją 
knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES 
siekį būti viena iš pasaulinių lyderių 
dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant 
bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais 
subjektais;

1. palankiai vertina Komisijos baltąją 
knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES 
siekį būti viena iš pasaulinių lyderių 
dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant 
bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais 
subjektais; pabrėžia vieną svarbiausių 
Baltojoje knygoje daromų išvadų: 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų suteikti 
žmonėms galių ir būti naudingos visiems 
žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 3
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos baltąją 
knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES 
siekį būti viena iš pasaulinių lyderių 
dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant 
bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais 
subjektais;

1. palankiai vertina Komisijos baltąją 
knygą dėl dirbtinio intelekto ir remia ES 
siekį būti viena iš pasaulinių lyderių 
dirbtinio intelekto srityje, kartu stiprinant 
bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais 
subjektais; pažymi, kad siekiant plėtoti 
Europos pajėgumus, būtina nagrinėti 
dirbtinio intelekto gynybos srityje 
klausimą Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 4
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija 
naudojimo civiliniais ir kariniais tikslais 
bei valstybės valdžios institucijų, srityse, o 
taip pat turėti veiksmingą strategiją, kuria 
būtų siekiama stiprinti ES įtaką rengiant 
pasaulinius standartus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti platesnį 
bendradarbiavimą JT, EBPO, G7, G20 ir 
kituose tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

2. remia ES pastangas siekiant toliau 
plėtoti savo konkurencinius pranašumus 
pasauliniame dirbtinio intelekto 
sektoriuje; kalbant apie naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijose sritis, itin palankiai 
vertina didesnes pastangas kuriant 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus ir mažinant Europos 
priklausomybę nuo užsienio duomenų, 
nes tai labai svarbu algoritmais 
grindžiamoms technologijoms; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti platesnį 
bendradarbiavimą JT, EBPO, G7, G20 ir 
kituose tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti dalijimąsi geriausia patirtimi ir 
informacija apie naujausius pokyčius, 
susijusius su dirbtiniu intelektu ir kitomis 
naujos kartos technologijomis; pabrėžia, 
kad svarbu atsižvelgti ne tik į dirbtinio 
intelekto technologijas, bet ir į kitas 
naujos kartos technologijas, t. y. kvantinę 
kompiuteriją, kuri jau laikoma kitu 
dideliu žingsniu siekiant technologinės 
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pažangos įvairiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 5
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje; 
atsižvelgiant į didėjančią mokslinių 
tyrimų ir plėtros svarbą privačiajame 
sektoriuje ir didžiules trečiųjų šalių, 
pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų ir Kinijos, 
investicijas, Europa susiduria su 
konkurencija ir kartu rizikuoja prarasti 
savo strateginį savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 6
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje; 
pažymi, kad autonominės ginklų sistemos, 
kaip specifinė karinėje srityje naudojama 
dirbtinio intelekto kategorija, turėtų būti 
aptartos tarptautiniu mastu ir dėl jų 
susitarta;

Or. en

Pakeitimas 7
Tilly Metz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
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vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, ir 
atsižvelgiant į etikos normas ir 
atsakomybės klausimus;

Or. en

Pakeitimas 8
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį bendradarbiavimą 
JT, EBPO, G7, G20 ir kituose 
tarptautiniuose forumuose siekiant 
propaguoti ES požiūrį į dirbtinį intelektą, 
pabrėžiant pagrindines teises, laisves ir 
vertybes, įtvirtintas ES sutartyse, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

2. pabrėžia, kad ES turėtų veikti kaip 
pasaulinio masto dirbtinio intelekto 
standartus nustatanti institucija naudojimo 
civiliniais ir kariniais tikslais bei valstybės 
valdžios institucijų, srityse, o taip pat turėti 
veiksmingą strategiją, kuria būtų siekiama 
stiprinti ES įtaką rengiant pasaulinius 
standartus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti platesnį tarptautinį 
bendradarbiavimą siekiant propaguoti ES 
požiūrį į dirbtinį intelektą, pabrėžiant 
pagrindines teises, laisves ir vertybes, 
įtvirtintas ES sutartyse, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir tarptautinėje 
žmogaus teisių teisėje;

Or. en

Pakeitimas 9
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų ekonominį 
potencialą; pabrėžia, kad daugelis 
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investicijų į naujas technologijas 
transporto ir judumo srityje yra 
orientuotos į rinką, tačiau dvejopos 
paskirties standartinės rinkoje esančios 
technologijos ir produktai dažnai 
novatoriškai naudojami kariniams 
tikslams; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
svarbu išlaikyti Europos 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 10
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių;

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
reikia skatinti dirbtinį intelektą ir 
skaitmeninimą transporto ir logistikos 
sektoriuje, siekiant įveikti kliūtis tikros 
bendros Europos transporto erdvės 
kūrimui, taip pat skatinti veiksmingiau 
organizuoti ir valdyti prekių bei keleivių 
transporto srautus ir geriau naudotis 
infrastruktūra ir ištekliais visame 
transeuropiniame transporto tinkle (TEN-
T), visų pirma tarpvalstybinėse atkarpose; 
pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
automatizavimas ir integravimas skiriasi 
priklausomai nuo įvairių rūšių transporto 
priemonių; mano, kad šis integravimas 
turėtų būti vykdomas intensyviai skatinant 
daugiarūšį transportą ir visų rūšių 
transporto sąveikumą, kad būtų 
užtikrintas ir išlaikytas ES tiekimo 
grandinės srautas;

Or. es
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Pakeitimas 11
Tilly Metz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių;

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių; 
pabrėžia, kad toliau plėtojant dirbtinio 
intelekto technologijas reikia padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą skatinant 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
technologijas ir atsižvelgti į poveikį 
gamtai bei žmonių sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 12
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių;

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių; 
pripažįsta, kad dirbtinis intelektas atveria 
įvairių galimybių karinės logistikos ir 
mobilumo srityje; atkreipia dėmesį į 
pusiau autonominių ir autonominių 
transporto priemonių, įskaitant orlaivius, 
bepiločius orlaivius, antžemines 
transporto priemones ir karinius laivus, 
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kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių;

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, modernizuodamas 
transporto tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; tačiau pabrėžia, 
kad dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi ne tik priklausomai 
nuo įvairių rūšių transporto priemonių, bet 
ir nuo Sąjungoje įrengtų nacionalinių 
infrastruktūrų; primena reikiamų 
priemonių ir į žmogų orientuoto požiūrio 
svarbą imantis visų veiksmų, kuriais 
siekiama visiško automatizavimo;

Or. en

Pakeitimas 14
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių;

3. mano, kad dirbtinis intelektas 
keitėsi ir prisidėjo prie transporto 
sektoriaus plėtros, didindamas transporto 
tinklų automatizavimą ir didesnę 
integraciją bei junglumą; pabrėžia, kad, 
nors dirbtinio intelekto automatizavimas ir 
integravimas skiriasi priklausomai nuo 
įvairių rūšių transporto priemonių, jie turi 
konkretų poveikį transporto efektyvumui 
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ir saugumui;

Or. ro

Pakeitimas 15
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia daugiau 
Europos investicijų, mokslinių tyrimų ir 
vadovavimo technologijų srityje, kuri turi 
didelį poveikį ekonomikos augimui ir 
dvejopo naudojimo potencialą; pažymi, 
kad, atsižvelgiant į konkurencinę padėtį 
pasaulyje, tam prireiks priemonių ir 
pagalbinės infrastruktūros, įskaitant 
energiją aparatinės ir programinės 
įrangos bei tinklų ištekliams, taip pat 
reikės užtikrinti didelį kiekį aukštos 
kokybės duomenų; pažymi, kad reikia 
novatoriškai naudoti duomenis įvairiuose 
sektoriuose, įvairių ekosistemų subjektai 
turi bendradarbiauti, kad sustiprintų 
Europos dirbtinio intelekto pramoninę 
bazę;

Or. en

Pakeitimas 16
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad automatizuotuose 
procesuose žmogiškasis veiksnys tebėra 
svarbus; atkreipia dėmesį į tam tikrą 
poveikį, kurį dėl diegiamų dirbtinio 
intelekto technologijų patiria darbuotojai 
automobilių pramonės sektoriuje ir 
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apskritai transporto sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 17
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad reikia atsižvelgti į 
dirbtiniu intelektu grindžiamų sprendimų 
dvejopo naudojimo galimybes įvairiose 
prekybos ir karinio sektorių srityse; 
ragina kuriant gynybos technologijas ir 
produktus bei rengiant veikimo principus 
vadovautis etikos normomis ir politika; 
pabrėžia, kad turi būti užtikrintas 
pakankamas skaidrumas ir 
nuspėjamumas, technologijų 
patikimumas, kokybiškas diegimas ir 
tinkamas darbuotojų, naudojančių 
dirbtiniu intelektu pagrįstas sistemas, 
mokymas;

Or. en

Pakeitimas 18
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina įvertinti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(ERTMS) – vientisos automatinės 
traukinių apsaugos sistemos, pakeičiančios 
nesuderinamas nacionalines sistemas – 
naudą patikimumo, pajėgumo, sąnaudų, 
saugos, greičio ir techninės priežiūros 
požiūriu; remia jos, kaip pasaulinės 
automatinės traukinių apsaugos (ATP) 

4. pažymi, kad geležinkelių 
transporto sektorius buvo vienas pirmųjų, 
kuriame pradėtas naudoti dirbtinis 
intelektas; ragina įvertinti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(ERTMS) – vientisos automatinės 
traukinių apsaugos sistemos, pakeičiančios 
nesuderinamas nacionalines sistemas – 
naudą patikimumo, pajėgumo, sąnaudų, 
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sistemos, visapusišką įdiegimą ir nuolatinį 
įtvirtinimą;

saugos, greičio ir techninės priežiūros 
požiūriu; remia jos, kaip pasaulinės 
automatinės traukinių apsaugos (ATP) 
sistemos, visapusišką įdiegimą ir nuolatinį 
įtvirtinimą; atkreipia dėmesį į bendrosios 
įmonės „Shift2Rail“ atliktą darbą;

Or. en

Pakeitimas 19
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina įvertinti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(ERTMS) – vientisos automatinės 
traukinių apsaugos sistemos, pakeičiančios 
nesuderinamas nacionalines sistemas – 
naudą patikimumo, pajėgumo, sąnaudų, 
saugos, greičio ir techninės priežiūros 
požiūriu; remia jos, kaip pasaulinės 
automatinės traukinių apsaugos (ATP) 
sistemos, visapusišką įdiegimą ir nuolatinį 
įtvirtinimą;

4. ragina įvertinti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos 
(ERTMS) – vientisos automatinės 
traukinių apsaugos sistemos, pakeičiančios 
nesuderinamas nacionalines sistemas, 
kurią visapusiškai diegti labai svarbu 
siekiant sukurti bendrą Europos 
geležinkelių erdvę, – naudą patikimumo, 
pajėgumo, sąnaudų, saugos, greičio ir 
techninės priežiūros požiūriu; remia jos, 
kaip pasaulinės automatinės traukinių 
apsaugos (ATP) sistemos, visapusišką 
įdiegimą ir nuolatinį įtvirtinimą;

Or. es

Pakeitimas 20
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
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dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse;

dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse; pabrėžia, kad svarbu 
skatinti sąveikumą ir daugiarūšį 
transportą Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis, siekiant optimaliai suderinti 
įvairių rūšių transportą ir užtikrinti 
tinkamą visos transporto vertės bei 
logistikos grandinės veikimą ir saugą;

Or. es

Pakeitimas 21
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse;

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse, visada laikantis 
atsargumo principo, įtvirtinto SESV 191 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 22
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse, ypač tarpvalstybiniu 
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transporto srityse; mastu, jeigu nacionalinės infrastruktūros 
suteikia tokią galimybę;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse;

5. remia traukinių veiklos 
automatizavimo plėtojimą ir tarptautinį 
standartizavimą; ragina plėtoti 
automatizuotą laiko tarpsnių paskirstymą 
įvairioms transporto rūšims ir naudoti 
dirbtinį intelektą logistikos bei kitose 
transporto srityse, siekiant padidinti 
transporto saugumą ir efektyvumą;

Or. ro

Pakeitimas 24
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų projekto (SESAR) darbą bepiločių 
orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo 
sistemų, tiek civilinių, tiek ir karinių, 
srityje; pabrėžia, kad pasaulinė sąveika ir 
suderinimas yra būtina saugios, 
veiksmingos ir patikimos pasaulinės oro 
eismo valdymo sistemos sąlyga; ragina 
Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu 
mastu propaguoti SESAR ir prisidėti prie 
tarptautinių organizacijų, pvz., 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) arba Tarptautinės 

6. palankiai vertina Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų projekto (SESAR) darbą bepiločių 
orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo 
sistemų, tiek civilinių, tiek ir karinių, 
srityje; primena, kad labai svarbu skatinti 
SESAR siekiant padėti panaikinti Bendro 
Europos dangaus susiskaidymą; pabrėžia, 
kad pasaulinė sąveika ir suderinimas, taip 
pat keitimasis gerąja praktika ir įgyta 
patirtimi Europos bei tarptautiniu 
lygmenimis yra būtina saugios, 
veiksmingos ir patikimos pasaulinės oro 
eismo valdymo sistemos sąlyga; ragina 
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oro transporto asociacijos (IATA) darbo 
šioje srityje;

Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu 
mastu propaguoti SESAR ir prisidėti prie 
tarptautinių organizacijų, pvz., 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) arba Tarptautinės 
oro transporto asociacijos (IATA) darbo 
šioje srityje;

Or. es

Pakeitimas 25
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų projekto (SESAR) darbą bepiločių 
orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo 
sistemų, tiek civilinių, tiek ir karinių, 
srityje; pabrėžia, kad pasaulinė sąveika ir 
suderinimas yra būtina saugios, 
veiksmingos ir patikimos pasaulinės oro 
eismo valdymo sistemos sąlyga; ragina 
Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu 
mastu propaguoti SESAR ir prisidėti prie 
tarptautinių organizacijų, pvz., 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) arba Tarptautinės 
oro transporto asociacijos (IATA) darbo 
šioje srityje;

6. palankiai vertina Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo mokslinių 
tyrimų projekto (SESAR) darbą bepiločių 
orlaivių sistemų ir oro eismo valdymo 
sistemų, tiek civilinių, tiek ir karinių, 
srityje; pabrėžia, kad pasaulinė sąveika ir 
suderinimas techniniu lygmeniu yra būtina 
saugios, veiksmingos ir patikimos 
pasaulinės oro eismo valdymo sistemos 
sąlyga; ragina Komisiją ir valstybes nares 
tarptautiniu mastu propaguoti SESAR ir 
prisidėti prie tarptautinių organizacijų, 
pvz., Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) arba Tarptautinės 
oro transporto asociacijos (IATA) darbo 
šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 26
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad išaugo bepiločių 
orlaivių, paprastai vadinamų „dronais“, 
naudojimas civiliniais ir kariniais tikslais; 
pabrėžia, be kita ko, bepiločių orlaivių 
gyventojams ir visuomenei teikiamas 
galimybes pristatymo, patikrinimų ir 
stebėjimo srityse; ragina ES 
bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu 
siekiant parengti du atskirus bepiločių 
orlaivių naudojimo civiliniais ir kariniais 
tikslais tarptautinių standartų rinkinius; 
pabrėžia, kad ES turi būti standartus, 
susijusius su bepiločių orlaivių teisės 
aktais, nustatanti institucija;

Or. en

Pakeitimas 27
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad autonominės 
transporto priemonės gali labai pagerinti 
judumą, padidinti saugumą ir suteikti 
naudos aplinkai; šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina UNECE Pasaulinio forumo 
transporto priemonių reglamentavimui 
suderinti priimtą Pagrindų dokumentą dėl 
automatizuotų automobilių; atkreipia 
dėmesį į naują Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos komitetą 
dirbtinio intelekto klausimais;

Or. en

Pakeitimas 28
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Europos Komisiją pasiūlyti 
veiksmingą būdą užtikrinti aiškų 
tarptautinį teisinį pagrindą, susijusį su 
vairuotojo sąvoka ir atitinkamais 
atsakomybės klausimais, kaip apibrėžta 
JT konvencijose ir kituose kelių eismo 
įstatymuose;

Or. en

Pakeitimas 29
Tilly Metz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 
transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos ir 
atsakomybės srityse, kartu užtikrinant 
reguliavimo institucijų, transporto 
priemonių gamintojų ir kelių eismo 
saugumo organizacijų, susijusių su 
automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus ir sąveikius geografinius 
įvesties duomenis ir pabrėžia, kad tokie 
duomenys turi būti tikslūs, taip pat tokių 
duomenų perdavimas turi būti saugus ir 
anonimiškas, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 
2016/679; pabrėžia etiškos 
reglamentavimo sistemos svarbą ir 
nurodo, kad į ją reikia įtraukti nuostatas 
dėl algoritminėse sistemose naudojamų 
duomenų rinkinių kokybės, duomenų 
rinkinių šališkumo šalinimo, taip pat 
pačių algoritmų ir duomenų bei 
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agregavimo standartų;

Or. en

Pakeitimas 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 
transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 
transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs; taip pat ragina Komisiją 
reguliariai konsultuotis su autonominių 
transporto priemonių gamintojais ir 
atsižvelgti į teisinius veiksnius ir aspektus, 
kuriuos jie laiko privalomais naudojant 
automatizuotas transporto priemones 
Sąjungos keliuose;

Or. fr

Pakeitimas 31
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 



PE652.622v01-00 20/32 AM\1206728LT.docx

LT

transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs;

transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
nuoseklų požiūrį į geografinių įvesties 
duomenų rinkimą ir naudojimą ir 
pabrėžia, kad tokie duomenys turi būti 
tikslūs;

Or. en

Pakeitimas 32
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 
transporto priemonių gamintojų, susijusių 
su automatizuotų transporto priemonių 
diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dalyvauti tarptautinėje reguliavimo 
veikloje ir diskusijose dėl autonominių 
transporto priemonių, ypač saugos srityje, 
kartu užtikrinant reguliavimo institucijų ir 
transporto priemonių tiekėjų ir gamintojų, 
susijusių su automatizuotų transporto 
priemonių diegimu kelių eisme ES, 
bendradarbiavimą; ragina nustatyti 
standartizuotus geografinius įvesties 
duomenis ir pabrėžia, kad tokie duomenys 
turi būti tikslūs;

Or. es

Pakeitimas 33
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primygtinai ragina Komisija 
nustatyti valstybių narių gerosios patirties 
mainus; taip pat ragina ir toliau skatinti 
su dirbtiniu intelektu susijusius 
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transporto srities mokslinius tyrimus;

Or. pt

Pakeitimas 34
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. taip pat palankiai vertina visas 
valstybių narių pastangas tobulinti 
tarptautines infrastruktūras ir remti 
priežiūros mechanizmų kūrimą siekiant 
užtikrinti saugą ir priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 35
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
diegimas transporto sektoriuje, ypač kai 
civilinė ir karinė paskirtys susijusios 
tarpusavyje, turėtų atitikti ES duomenų 
apsaugos ir privatumo teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 36
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena šiuo metu Tarptautinėje 
jūrų organizacijoje vykstančias išsamias 
diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių 
technologijų, pvz., autonominių laivų, 
integravimo į reguliavimo sistemą;

8. primena šiuo metu Tarptautinėje 
jūrų organizacijoje vykstančias išsamias 
diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių 
technologijų, pvz., autonominių laivų, 
integravimo į reguliavimo sistemą; 
pabrėžia jūrų sektoriaus darbuotojams 
skirtų įgūdžių 
tobulinimo / perkvalifikavimo programų 
svarbą, nes skaitmeninė kompetencija ir 
įgūdžiai bus labai svarbūs skatinant šio 
sektoriaus plėtrą, užtikrinant, kad Europa 
išlaikytų savo lyderės pozicijas pasaulyje 
ir apsaugotų darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 37
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena šiuo metu Tarptautinėje 
jūrų organizacijoje vykstančias išsamias 
diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių 
technologijų, pvz., autonominių laivų, 
integravimo į reguliavimo sistemą;

8. primena šiuo metu Tarptautinėje 
jūrų organizacijoje vykstančias išsamias 
diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių 
technologijų, pvz., autonominių laivų, 
veiksmingo integravimo į reguliavimo 
sistemą; primena, kad svarbu remti ir 
prireikus papildyti nacionalinius 
veiksmus, kuriais siekiama tobulinti ir 
modernizuoti esamą infrastruktūrą ir 
išteklius, atsižvelgiant į valstybes nares;

Or. en

Pakeitimas 38
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena šiuo metu Tarptautinėje 
jūrų organizacijoje vykstančias išsamias 
diskusijas dėl naujų ir besiformuojančių 
technologijų, pvz., autonominių laivų, 
integravimo į reguliavimo sistemą;

8. pabrėžia, kad per pastaruosius 
metus pasaulinė laivybos pramonė labai 
pasikeitė dėl dirbtinio intelekto 
integravimo; primena šiuo metu 
Tarptautinėje jūrų organizacijoje 
vykstančias išsamias diskusijas dėl naujų ir 
besiformuojančių technologijų, pvz., 
autonominių laivų, integravimo į 
reguliavimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 39
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis, ir 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, kad vietos 
eismo valdymo institucijos kontroliuotų 
srauto duomenis ir intelektines transporto 
sistemas ir kuo labiau sumažintų 
kibernetines grėsmes; ragina valstybes 
nares stebėti, ar tinkamai įgyvendinama 
2016 m. TIS direktyva1a ir 
bendradarbiauti tarpusavyje siekiant 
sukurti atsparų ES transporto 
kibernetinės gynybos tinklą;
__________________
1a 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. 1–30). 
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Or. en

Pakeitimas 40
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis; 
nurodo, kad reikia veiksmingesnės 
transporto srities dirbtinio intelekto 
duomenų apsaugos, ir ragina Komisiją ir 
toliau bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis duomenų saugumo ir apsaugos 
klausimais;

Or. pt

Pakeitimas 41
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis; 
primena į žmogų orientuoto požiūrio ir 
tolesnių kibernetinio saugumo 
programinės įrangos bei kitų apsaugos 
priemonių mokslinių tyrimų ir kūrimo 
svarbą siekiant užtikrinti automatizuotų 
sistemų saugumą;
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Or. en

Pakeitimas 42
Tilly Metz

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos gali sumažinti eismo 
spūstis, padidinti saugumą ir 
prieinamumą ir padėti gerinti efektyvumą 
bei judumo sprendimus; atkreipia dėmesį į 
tai, kad tradiciniai transporto tinklai vis 
dažniau susiduria su kibernetinėmis 
grėsmėmis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia spręsti intelektinių 
transporto sistemų ir autonominių 
transporto priemonių saugumo rizikos 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 43
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis, 
gerina transporto srautų valdymą ir 
padeda gerinti efektyvumą, saugą bei 
judumo sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad tradiciniai transporto tinklai vis 
dažniau susiduria su kibernetinėmis 
grėsmėmis; ragina dėti daugiau pastangų 
ir skirti daugiau išteklių siekiant įveikti 
šiuos naujus iššūkius ES lygmeniu;

Or. es
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Pakeitimas 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis;

9. pabrėžia, kaip pažangiosios 
transporto sistemos mažina eismo spūstis ir 
padeda gerinti efektyvumą bei judumo 
sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tradiciniai transporto tinklai vis dažniau 
susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą 
kibernetinio saugumo klausimą nuolat 
įtraukti į su transportu susijusių 
tarptautinių organizacijų diskusijų 
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 45
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pritaria, kad būtų naudojamas 
mašinų mokymasis ir dirbtinis intelektas 
naudojant didžiuosius duomenis siekiant 
optimizuoti transporto infrastruktūros ir 
pastatų ilgalaikį naudojimą, techninę 
priežiūrą, gedimų prognozavimą ir statybų 
planavimą, įskaitant tokius veiksnius kaip 
sauga, energijos vartojimo efektyvumas ar 
sąnaudos;

Or. en
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Pakeitimas 46
Tilly Metz

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina pastangas įdiegti 
dirbtinio intelekto sistemas viešajame 
sektoriuje ir rems tolesnes diskusijas dėl 
dirbtinio intelekto diegimo transporto 
srityje; ragina Komisiją atlikti transporto 
sektoriaus vertinimą ir sudaryti nebaigtinį 
didelės rizikos segmentų, susijusių su 
dirbtinio intelekto sistemomis, sąrašą, kuo 
būtų pakeisti viešieji sprendimai šioje 
srityje;

10. palankiai vertina pastangas įdiegti 
dirbtinio intelekto sistemas viešajame 
sektoriuje ir rems tolesnes diskusijas dėl 
dirbtinio intelekto diegimo transporto 
srityje; pabrėžia, kad kuriant autonominio 
vairavimo technologijas pirmenybė turėtų 
būti teikiama transporto rūšims, kurių 
eismo valdymas jau gerai suderintas, 
pavyzdžiui, viešajam transportui; ragina 
Komisiją atlikti transporto sektoriaus 
vertinimą ir sudaryti nebaigtinį didelės 
rizikos segmentų, susijusių su dirbtinio 
intelekto sistemomis, sąrašą, kuo būtų 
pakeisti viešieji sprendimai šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 47
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina pastangas įdiegti 
dirbtinio intelekto sistemas viešajame 
sektoriuje ir rems tolesnes diskusijas dėl 
dirbtinio intelekto diegimo transporto 
srityje; ragina Komisiją atlikti transporto 
sektoriaus vertinimą ir sudaryti nebaigtinį 
didelės rizikos segmentų, susijusių su 
dirbtinio intelekto sistemomis, sąrašą, kuo 
būtų pakeisti viešieji sprendimai šioje 
srityje;

10. palankiai vertina pastangas įdiegti 
dirbtinio intelekto sistemas viešajame 
sektoriuje ir rems tolesnes diskusijas dėl 
dirbtinio intelekto diegimo transporto 
srityje; ragina Komisiją atlikti dirbtinio 
intelekto ir panašių technologijų 
naudojimo transporto sektoriuje vertinimą 
ir sudaryti nebaigtinį didelės rizikos 
segmentų, susijusių su dirbtinio intelekto 
sistemomis, sąrašą, kuo būtų pakeisti 
viešieji sprendimai šioje srityje;

Or. en
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Pakeitimas 48
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti 
valstybių narių ir Europos gynybos 
pramonės bendradarbiavimą siekiant 
plėtoti naujus Europos gynybos 
pajėgumus dirbtinio intelekto srityje ir 
užtikrinti tiekimo saugumą, atsižvelgiant 
ir į etinius aspektus; be to, primena, kad 
pagal kitą Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę, kuria taip pat skatinama 
pažangi infrastruktūra, bus numatytas 
civilinės ir (arba) karinės dvejopo 
naudojimo transporto infrastruktūros 
plėtros fondas, siekiant pagerinti karinį 
mobilumą Sąjungoje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Tilly Metz

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti 
valstybių narių ir Europos gynybos 
pramonės bendradarbiavimą siekiant 
plėtoti naujus Europos gynybos 
pajėgumus dirbtinio intelekto srityje ir 
užtikrinti tiekimo saugumą, atsižvelgiant 
ir į etinius aspektus; be to, primena, kad 
pagal kitą Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę, kuria taip pat skatinama pažangi 
infrastruktūra, bus numatytas civilinės 
ir (arba) karinės dvejopo naudojimo 

11. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą kariniais tikslais nepanaikinama 
žmogaus atsakomybė ir kad šiuo atžvilgiu 
yra tvirtai įsitikinęs, jog sprendimą 
sužeisti ar nužudyti žmogų turėtų priimti 
tik gerai parengtas operatorius; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Tarybos ir 
Parlamento susitarimą Europos gynybos 
fondo lėšomis nefinansuoti veiksmų, 
kuriais siekiama kurti autonominius 
mirtinus ginklus „be galimybės 
prasmingai kontroliuoti atrankos ir 
dalyvavimo sprendimus, priimamus 
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transporto infrastruktūros plėtros fondas, 
siekiant pagerinti karinį mobilumą 
Sąjungoje;

vykdant atakas“; be to, primena, kad pagal 
kitą Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę, kuria taip pat skatinama pažangi 
infrastruktūra, bus numatytas civilinės 
ir (arba) karinės dvejopo naudojimo 
transporto infrastruktūros plėtros fondas, 
siekiant pagerinti karinį mobilumą 
Sąjungoje, ir galiausiai pabrėžia, kad 
diegiant robotus ir dirbtinį intelektą turėtų 
būti laikomasi tarptautinės humanitarinės 
teisės ir su ginkluotaisiais konfliktais 
susijusių teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 50
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti valstybių 
narių ir Europos gynybos pramonės 
bendradarbiavimą siekiant plėtoti naujus 
Europos gynybos pajėgumus dirbtinio 
intelekto srityje ir užtikrinti tiekimo 
saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; 
be to, primena, kad pagal kitą Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, kuria taip 
pat skatinama pažangi infrastruktūra, bus 
numatytas civilinės ir (arba) karinės 
dvejopo naudojimo transporto 
infrastruktūros plėtros fondas, siekiant 
pagerinti karinį mobilumą Sąjungoje;

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti valstybių 
narių ir Europos gynybos pramonės 
bendradarbiavimą siekiant plėtoti naujus 
Europos gynybos pajėgumus dirbtinio 
intelekto srityje ir užtikrinti tiekimo 
saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; 
pabrėžia, kad būtina vengti susiskaidymo 
ir stiprinti ryšius tarp įvairių subjektų ir 
taikymo sričių skatinant suderinamumą ir 
sąveikumą visais lygmenimis ir sutelkiant 
dėmesį į bendrą architektūros lygmens 
darbą ir platformoms skirtus sprendimus; 
be to, primena, kad pagal kitą Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, kuria taip 
pat skatinama pažangi infrastruktūra, bus 
numatytas civilinės ir (arba) karinės 
dvejopo naudojimo transporto 
infrastruktūros plėtros fondas, siekiant 
pagerinti karinį mobilumą Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 51
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti valstybių 
narių ir Europos gynybos pramonės 
bendradarbiavimą siekiant plėtoti naujus 
Europos gynybos pajėgumus dirbtinio 
intelekto srityje ir užtikrinti tiekimo 
saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; 
be to, primena, kad pagal kitą Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, kuria taip 
pat skatinama pažangi infrastruktūra, bus 
numatytas civilinės ir (arba) karinės 
dvejopo naudojimo transporto 
infrastruktūros plėtros fondas, siekiant 
pagerinti karinį mobilumą Sąjungoje;

11. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas ir nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas turėtų skatinti valstybių 
narių ir Europos gynybos pramonės 
bendradarbiavimą siekiant plėtoti naujus 
Europos gynybos pajėgumus dirbtinio 
intelekto srityje ir užtikrinti tiekimo 
saugumą, atsižvelgiant ir į etinius aspektus; 
be to, primena, kad pagal kitą Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, kuria taip 
pat skatinama pažangi infrastruktūra, bus 
numatytas civilinės ir (arba) karinės 
dvejopo naudojimo transporto 
infrastruktūros pritaikymo ir plėtros 
fondas, siekiant didinti gynybos reikmių ir 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
sinergiją ir pagerinti civilinį bei karinį 
mobilumą Sąjungoje1a;

__________________
1a 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo 
panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014.

Or. es

Pakeitimas 52
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pažymi, kad veiksmingas prekių, 
šaudmenų, ginkluotės ir kariuomenės 
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vežimas yra esminis sėkmingų karinių 
operacijų elementas; pabrėžia, kad 
numatoma, jog dirbtinis intelektas atliks 
esminį vaidmenį karinės logistikos ir 
transporto srityje; pažymi, kad įvairios 
šalys visame pasaulyje, įskaitant ES 
valstybes nares, diegia dirbtinio intelekto 
ginklus ir kitas sistemas, naudojamas 
sausumoje, kariniuose laivuose ar ore 
esančiose platformose; primena, kad 
dirbtinio intelekto naudojimas transporto 
sektoriuje gali atverti naujų galimybių ir 
leisti pasirinkti naują taktiką, pavyzdžiui, 
vykdant nepriklausomas ar koordinuotas 
operacijas derinti įvairias sistemas, kaip 
antai bepiločius orlaivius, nepilotuojamus 
laivus ar tankus;

Or. en

Pakeitimas 53
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. atkreipia dėmesį į vykstančias 
tarptautines diskusijas dėl autonominių 
mirtinų ginklų sistemų; ragina ES atidžiai 
įvertinti ir išanalizuoti autonominių 
mirtinų ginklų sistemų ir transporto 
infrastruktūrų sąveiką, be kita ko, dėl 
poveikio saugumui ir privatumui;

Or. en

Pakeitimas 54
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. primena, kad iki šiol nepavyko 
pasiekti tarptautinio susitarimo dėl naujų 
karinių technologijų, kaip antai 
autonominių mirtinų ginklų sistemų, 
reguliavimo, ir pažymi, kad visa ES tik 
neseniai sutiko aptarti dirbtinio intelekto 
plėtros ir skaitmeninimo poveikį gynybos 
sektoriui; mano, kad ES gali atlikti esminį 
vaidmenį padedant valstybėms narėms 
suderinti savo požiūrį į dirbtinį intelektą 
kariniame sektoriuje siekiant vadovauti 
tarptautinėms diskusijoms;
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