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Pakeitimas 1
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. 
sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos 
žaliojo kurso4a,
_________________
4a Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Pakeitimas 2
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 
8 d. priimtą Europos Parlamento poziciją 
dėl Europos klimato teisės akto5a,
_________________
5a Priimti tekstai, P9_TA(2020)0253.

Or. en

Pakeitimas 3
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 c nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1315/2013 dėl 
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Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
plėtros gairių6a,
_________________
6a OL L 348, 2013 12 20, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 4
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 d nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių 
sistemos sąveikos Bendrijoje7a

_________________
7a OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 5
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 e nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 
27 d. Reglamentą (ES) 2016/919 dėl 
geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje 
kontrolės, valdymo ir signalizacijos 
posistemių techninės sąveikos 
specifikacijos8a,
_________________
8a OL L 158, 2016 5 27, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 6
Maria Grapini

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto ir turizmo sektoriui; kadangi 
Europos ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos, visų pirma turizmo ir transporto 
sektorių MVĮ, kurios susiduria su 
didesniais sunkumais prieigos prie 
duomenų ir skaitmeninimo proceso 
srityse, ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

Or. ro

Pakeitimas 7
Andor Deli

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui, visų pirma skatinant 
technologijų, pagrįstų dirbtiniu intelektu 
(DI), kūrimą;; 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 
konkurencija;

Or. en
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Pakeitimas 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms, įskaitant MVĮ, 
turėtų būti sukurtos ir skatinamos 
sąžiningos rinkos sąlygos ir užtikrinta 
sąžininga rinkos dalyvių konkurencija; 
kadangi trečiasis sektorius ir pilietinė 
visuomenė taip pat galėtų dalyvauti kartu 
su įmonėmis ir politinėmis 
administravimo institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 9
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui ir prisidėti prie 
perėjimo prie saugios, tvarios ir 
veiksmingos transporto sistemos; kadangi 
Europos ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių ir visų transporto rūšių 
konkurencija;

Or. en

Pakeitimas 10
Sven Schulze
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui, tačiau reikia 
užtikrinti pakankamą sąveikumą su kitais 
sektoriais; kadangi Europos ekonomikai ir 
įmonėms turėtų būti sukurtos ir skatinamos 
sąžiningos rinkos sąlygos ir užtikrinta 
sąžininga rinkos dalyvių konkurencija;

Or. de

Pakeitimas 11
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto sektoriui; kadangi Europos 
ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

A. kadangi bendra Europos duomenų 
strategija turėtų būti naudinga Europos 
transporto ir turizmo sektoriui; kadangi 
Europos ekonomikai ir įmonėms turėtų būti 
sukurtos ir skatinamos sąžiningos rinkos 
sąlygos ir užtikrinta sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija;

Or. pt

Pakeitimas 12
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriuose veiklą vykdančios MVĮ 
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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;

Or. pl

Pakeitimas 13
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos duomenų 
strategija turėtų prisidėti prie Europos 
transporto sektoriaus suderinimo su 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
klimato tikslų įgyvendinimo; kadangi ji 
turėtų sudaryti geresnes sąlygas pereiti 
prie tvarios, netaršios ir sklandžios 
daugiarūšės bendrosios Europos 
transporto erdvės;

Or. en

Pakeitimas 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir 

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir 
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vartotojams; vartotojams; kadangi vykdant bet kokius 
Europos transporto teisėkūros veiksmus, 
be kita ko, ypač kai jie apima 
skaitmeninimą, daugiausia dėmesio 
reikėtų skirti privatumo principams ir 
vartotojų ir keleivių teisėms užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 15
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir 
vartotojams;

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti transporto saugą, sąveikumą, 
suderinamumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, pvz., didinant 
eismo efektyvumą ir mažinant degalų 
sąnaudas, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, įskaitant 
elektroninių dokumentų, plėtrą, kad būtų 
sumažinta administracinė našta ir išlaidos 
įmonėms ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 16
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
padidinti Europos skaitmeninį 
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saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir 
vartotojams;

konkurencingumą, užtikrinti sąveikumą, 
duomenų naudojimo saugumą, transporto 
daugiarūšiškumą ir tolesnę skaitmeninimo, 
ypač elektroninių dokumentų, plėtrą, kad 
būtų sumažinta administracinė našta ir 
išlaidos įmonėms ir vartotojams, kartu 
kuriant kokybiškas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 17
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir išlaidos įmonėms ir 
vartotojams;

B. kadangi įgyvendinant Europos 
duomenų strategiją turėtų būti siekiama 
užtikrinti sąveikumą, duomenų naudojimo 
saugumą, transporto daugiarūšiškumą ir 
tolesnę skaitmeninimo, ypač elektroninių 
dokumentų, plėtrą, kad būtų sumažinta 
nereikalinga administracinė našta ir 
išlaidos įmonėms ir piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 18
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 

C. kadangi renkant duomenis, jai 
dalijantis ir juos naudojant transporto 
sektoriuje siekiama pagerinti eismo ir 
judumo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto saugą, tvarumą ir 
veiksmingumą; kadangi itin svarbu sutelkti 
dėmesį į tokius opius klausimus kaip 
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saugumas; duomenų apsauga, vartotojų teisės ir 
neskelbtinų duomenų saugumas; kadangi 
rekomenduojama naudoti atviruosius 
duomenis ir atvirąją programinę įrangą;

Or. en

Pakeitimas 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą, 
siekiant sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
kaip numatyta būsimame Reglamente dėl 
klimato neutralumo (Europos klimato 
teisės aktas) ir visame Europos žaliojo 
kurso teisės aktų rinkinyje; kadangi itin 
svarbu sutelkti dėmesį į tokius opius 
klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės, naudotojų privatumas ir 
neskelbtinų duomenų saugumas;

Or. en

Pakeitimas 20
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu transporto sektoriuje 
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opius klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

dalytis duomenimis, deramai gerbiant 
piliečių teisę į duomenų privatumą, 
sutelkti dėmesį į tokius opius klausimus 
kaip duomenų apsauga, duomenų kiekio 
mažinimas, vartotojų teisės ir neskelbtinų 
duomenų saugumas;

Or. en

Pakeitimas 21
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į 
Europos skaitmeninį konkurencingumą, 
kartu užtikrinant ES duomenų apsaugos 
teisės aktų, vartotojų teisių laikymąsi ir 
neskelbtinų duomenų saugumą;

Or. en

Pakeitimas 22
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų apsauga, 

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų sąveikumas 
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vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

ir dalijimasis jais, duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

Or. pl

Pakeitimas 23
Andor Deli

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi dalijantis duomenimis 
transporto sektoriuje siekiama pagerinti 
eismo valdymą, taigi tiek keleivinio, tiek 
krovininio transporto veiksmingumą; 
kadangi itin svarbu sutelkti dėmesį į tokius 
opius klausimus kaip duomenų apsauga, 
vartotojų teisės ir neskelbtinų duomenų 
saugumas;

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

Or. en

Pakeitimas 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi Sąjunga jau ėmėsi 
priemonių, kuriomis siekia reglamentuoti, 
kaip transporto sektoriuje reikėtų naudoti 
ir saugoti duomenis, inter alia, 
Reglamentą (ES) 2020/1056 dėl 
elektroninės krovinių vežimo 
informacijos, Direktyvą (ES) dėl kelių 
infrastruktūros saugumo valdymo, 
Reglamentą (ES) 2019/1239, kuriuo 
nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno 
langelio aplinka, arba Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą, 
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kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę 
laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo 
sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2015/757;

Or. en

Pakeitimas 25
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. 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 juo naudojant turi būti 
gerbiamos pagrindinės ES teisės ir 
užtikrinama asmens duomenų apsauga, 
visų pirma susijusi su tikslo apribojimu, 
užkertant kelią jų naudojimui tokiuose 
sektoriuose kaip reklamos sektorius, 
neskelbtinų duomenų apsauga ir 
aukščiausi kibernetinio saugumo 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 26
Sven Schulze

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi turizmas – ekonomikos 
sektorius, kuris šiuo metu smarkiai 
priklausomas nuo duomenų, dalijimosi 
jais ir jų naudojimo skaitmeninėse 
platformose, kuriose teikiami su turizmu 
susiję produktai ir paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 28
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų; pabrėžia, kad ši 
Europos duomenų erdvė būtų itin svarbi 
Europos transporto ir logistikos sektoriui, 
kad būtų padidintas krovininio ir 
keleivinio eismo srautų organizavimo ir 
valdymo veiksmingumas, taip pat visame 
TEN-T tinkle būtų geriau ir veiksmingiau 
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naudojama infrastruktūra ir ištekliai; 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 tinkle, 
visų pirma tarpvalstybinėms atkarpoms, 
tenkanti administracinė našta;

Or. en

Pakeitimas 29
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę, 
visų pirma susijusią su transportu, kurioje 
bus siekiama skatinti dalijimąsi 
duomenimis tarp verslo įmonių, įmonių ir 
vyriausybių bei vyriausybių ir įmonių; 
pabrėžia, kad tokia duomenų erdvė turėtų 
būti naudinga ir teikti privalumų Europos 
piliečiams ir įmonėms, kurie tiek rengia 
duomenis, tiek juos renka ir apdoroja, 
atsižvelgiant į jų konkurencingumą, 
verslo modelius ir komercines paslaptis, 
kartu užkertant kelią trečiosioms šalims 
gauti prieigą prie neskelbtinų duomenų;

Or. en

Pakeitimas 30
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų užtikrinti 
tvarumą ir ekonominius privalumus 
visam Europos transporto sektoriui, kartu 
užtikrinant aukščiausius asmens ir 
neskelbtinų duomenų apsaugos ir 
kibernetinio saugumo standartus;

Or. en

Pakeitimas 31
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę, 
įskaitant Europos bendrą judumo 
duomenų erdvę; pabrėžia, kad tokia erdvė 
turėtų būti naudinga ir teikti privalumų 
Europos vartotojams, kartu suteikiant 
galimybę Europos įmonėms veiksmingai 
konkuruoti su trečiųjų šalių veiklos 
vykdytojais;

Or. pl

Pakeitimas 32
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 

1. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę 
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pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

ir taip sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką; pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms, vartotojams, sveikatos priežiūros 
specialistams ir mokslininkams, kartu 
užkertant kelią neteisėtai prieigai prie 
neskelbtinų duomenų;

Or. en

Pakeitimas 33
Sven Schulze

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę 
ir pripažįsta didžiulį ekonominį 
potencialą; pabrėžia, kad tokia erdvė 
pirmiausia bus naudinga ir teiks privalumų 
Europos įmonėms ir vartotojams; vis dėlto 
kartu reikia atsižvelgti į tai, ar trečiosios 
šalys turi gauti prieigą prie neskelbtinų 
duomenų ir, jei taip, kokiu būdu;

Or. de

Pakeitimas 34
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę, 
atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą; pabrėžia, kad tokia 
erdvė turėtų būti naudinga ir teikti 
privalumų Europos įmonėms ir 
vartotojams, kartu užkertant kelią 
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trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

Or. ro

Pakeitimas 35
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti Europos duomenų erdvę; 
pabrėžia, kad tokia erdvė turėtų būti 
naudinga ir teikti privalumų Europos 
įmonėms ir vartotojams, kartu užkertant 
kelią trečiosioms šalims gauti prieigą prie 
neskelbtinų duomenų;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą sukurti bendrąją Europos 
duomenų rinką; pabrėžia, kad tokia erdvė 
turėtų būti naudinga ir teikti privalumų 
Europos įmonėms ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 36
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad piliečiai turi teisę 
naudotis visais jų parengtais duomenimis, 
ir palankiai vertina priemones, apie 
kurias pranešė Komisija ir kuriomis 
piliečiams suteikiama galimybė 
veiksmingiau naudotis savo duomenų 
apsaugos ir privatumo teisėmis;

Or. en
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Pakeitimas 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad būsima duomenų 
strategija yra galimybė įgalėti ir parengti 
vartotojus ir keleivius naudotis savo 
teisėmis ir skaitmeninėmis pareigomis, 
kad jie būtų sudedamoji transporto ir 
turizmo sektorių dalis;

Or. en

Pakeitimas 38
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. nurodo užmojį, kad ES taptų 
pasaulio lydere įgyvendinant skaitmenines 
inovacijas, verslo skaitmeninimą ir 
pažangų duomenų naudojimą transporto, 
judumo ir turizmo srityse;

Or. en

Pakeitimas 39
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1b. pabrėžia, kad būsimi teisės aktai 
turi būti parengti taip, kad būtų sudarytos 
geresnės sąlygos technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir duomenų perkeliamumui, 
o ne būtų kenkiama tam;

Or. en

Pakeitimas 40
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
pabrėžia, kad turėtų būti skatinamas 
keitimasis duomenimis kartu laikantis 
tinkamų privatumo apsaugos priemonių; 
atkreipia dėmesį į Europos duomenų 
apsaugos valdybos1a gaires dėl susietųjų 
transporto priemonių asmens duomenų 
tvarkymo, kuriose atkreiptas dėmesys į 
sudėtingą asmens ir ne asmens duomenų 
diferencijavimo užduotį tokiose transporto 
priemonėse, ir vadovaujasi E. privatumo 
direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta 
taisykle, 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;
_________________
1a Europos duomenų apsaugos valdyba, 
Gairės 1/2020 dėl asmens duomenų 
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tvarkymo susietųjų transporto priemonių 
ir su judumu susijusių taikomųjų 
programų srityje.

Or. en

Pakeitimas 41
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių; primena, kad svarbu turėti 
omenyje ES teritorijoje egzistuojančią 
terorizmo grėsmę, ir pabrėžia, kad būtina 
stiprinti su prekių gabenimu susijusių 
duomenų apsaugos priemones, siekiant 
išvengti bet kokios rizikos, kad bus 
pasisavintos pavojingos, taršios, cheminės 
ar bakteriologinės medžiagos ir rengiami 
bet kokie piktavališki veiksmai gyventojų 
atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 42
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Søren Gade, Izaskun 
Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto ir turizmo sektoriuose 
generuojama daug strateginės svarbos 
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

duomenų; pabrėžia, kad dėl tolesnio 
sektorių skaitmeninimo, kuriant 
papildomus verslo modelius ir naujas 
verslo galimybes, padidėtų Europos 
transporto ir turizmo sektorių augimas, 
konkurencingumas ir klestėjimas; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių ir principo „atviras pagal 
standartą“;

Or. en

Pakeitimas 43
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti 
galimybę laisvai keistis viešųjų ir 
privačiųjų veikėjų ne asmens ir 
anonimintais duomenimis ir juos tvarkyti; 
pabrėžia, kad reikia imtis teisėkūros 
veiksmų, kad būtų pašalintos kliūtys 
keitimuisi duomenimis ir pakartotiniam jų 
naudojimui, kartu išsaugant tinkamas 
asmens duomenų privatumo ir saugumo 
apsaugos priemones;

Or. pl

Pakeitimas 44
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug duomenų; pabrėžia, kad renkant 
duomenis, jais dalijantis ir juos naudojant 
turėtų būti siekiama didinti transporto 
saugą, mažinti išmetamą teršalų kiekį ir 
skatinti didesnį efektyvumą ir turėtų būti 
skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 45
Sven Schulze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų, kurių 
nuosavybės ir naudojimo teisės dar turi 
būti išaiškintos; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad turėtų būti skatinamas 
keitimasis duomenimis ir laikomasi 
tinkamų privatumo apsaugos priemonių;

Or. de

Pakeitimas 46
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje, įskaitant ES 
logistikos vertės grandinę, generuojama 
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 47
Sven Schulze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės svarbos duomenų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad turėtų 
būti skatinamas keitimasis duomenimis ir 
laikomasi tinkamų privatumo apsaugos 
priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad visame 
Europos transporto sektoriuje generuojama 
daug strateginės ir ekonominės svarbos 
duomenų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad turėtų būti skatinamas keitimasis 
duomenimis ir laikomasi tinkamų 
privatumo apsaugos priemonių;

Or. de

Pakeitimas 48
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją sudaryti geresnes 
sąlygas naudoti savanoriškas dalijimosi 
duomenimis sistemas; primygtinai ragina 
Komisiją vykdyti priemones, kuriomis 
įmonės būtų skatinamos dalytis savo 
duomenimis, galbūt naudojant atlyginimo 
sistemą (abipusiškai naudinga situacija), 
siekiant sutelkti didelius transporto 
duomenų rinkinius, kad ES įmonės, visų 
pirma turinčios mažiau duomenų, galėtų 
lygiomis teisėmis jais naudotis, kad būtų 
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sudarytos geresnės sąlygos inovacijoms; 
pabrėžia, kad sutartyse turi būti nustatyti 
aiškūs įpareigojimai ir atsakomybė už 
duomenų kaupyklas, kai tai susiję su 
prieiga prie duomenų, jų saugojimu, 
dalijimuisi jais ir jų tvarkymu, kad būtų 
ribojamas netinkamas tokių duomenų 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 49
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. nurodo, kad visame Europos 
transporto sektoriuje generuojama daug 
duomenų, kad būtų suteikta galimybė 
transporto sektoriuje ir už jo ribų 
pasitarnauti visuomenės labui, kartu 
užtikrinant didžiausią asmens duomenų 
apsaugos lygį; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad privačiame sektoriuje 
generuojama daug ne asmens duomenų; 
ragina Komisiją skatinti skelbti tokius 
duomenis kaip atvirus duomenis ir sukurti 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo modelį;

Or. en

Pakeitimas 50
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad transporto ir turizmo 
skaitmeninių platformų ir privačių veiklos 
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vykdytojų sugeneruoti pirminiai 
duomenys, pvz., pirminiai ir ne asmens 
duomenys, gali būti svarbūs siekiant 
socialinių tikslų; ragina Komisiją, 
atsižvelgiant į numatytą priimti Duomenų 
teisės aktą, sukurti teisinę sistemą ir 
paskatų sistemą privatiems veiklos 
vykdytojams, kad pirminiai duomenys 
būtų prieinami mokslinių tyrimų, mokymo 
ir viešojo intereso reikmėms;

Or. pl

Pakeitimas 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad svarbu rinkti ir 
analizuoti ekonominius, aplinkos 
apsaugos ir socialinius bei ekonominius 
turizmo pramonės duomenis, kaip 
priemonę viešųjų ir privačiųjų subjektų 
priimamiems sprendimams remti ir, 
derinant oficialią statistiką ir tikralaikius 
bei didžiuosius duomenis, asmeniniams 
poreikiams pritaikyti produktus ir 
paslaugas visoje turizmo sektoriaus 
ekosistemoje;

Or. pt

Pakeitimas 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad taip pat reikia 
stiprinti žmonių pagrindines teises 
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skaitmeniniame pasaulyje, pvz., 
privatumo apsaugą, nediskriminavimą, 
orumą, teisingumą ir saviraiškos laisvę, 
tačiau kuo labiau gerbiant Sąjungos 
mažumų kalbas;

Or. en

Pakeitimas 53
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. kritikuoja tai, kad Komisija 
neįtraukė turizmo sektoriaus į Europos 
duomenų strategiją, ir ragina Komisiją jį 
įtraukti į bendrų duomenų erdvių valdymo 
sistemą, sudarant galimybę visai turizmo 
pramonės ekosistemai visapusiškai 
įsipareigoti siekti inovacijų, 
skaitmeninimo ir tvarumo;

Or. pt

Pakeitimas 54
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. 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 
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sąlygos dalytis duomenimis tarp verslo 
įmonių, įmonių ir vyriausybių bei 
vyriausybių ir įmonių;

Or. en

Pakeitimas 55
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kaip svarbu 
standartizuoti bendrą duomenų erdvę; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad transporto 
sektoriuje būtų parengti bendrieji 
duomenų standartai, kad transporto 
sistemoje būtų optimizuotas duomenų 
sąveikumas, suderinamumas ir 
tęstinumas;

Or. en

Pakeitimas 56
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad Komisija turėtų skatinti 
priimti Europos skaitmeninių teisių 
chartiją, kuri turėtų būti konkrečiai skirta 
transporto ir turizmo sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 57
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia
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Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atkreipia dėmesį į disbalansą 
transporto duomenų rinkoje, kurioje 
nedideliame skaičiuje skaitmeninių 
platformų, kurios neretai yra trečiųjų 
šalių platformos, sutelkiami dideli kiekiai 
neskelbtinų duomenų ir taip sukuriamas 
sisteminis disbalansas ir įgyjamas svarbus 
lyginamasis pranašumas ES įmonių 
atžvilgiu; mano, kad šiomis aplinkybėmis 
ir svarbaus viešojo intereso atvejais labai 
svarbu, kad ES nustatytų privalomą 
dalijimąsi duomenimis tarp verslo įmonių 
ir tarp įmonių ir vyriausybių ir 
įsipareigojimą užtikrinti prieigą prie 
duomenų, kad būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos, siekiant remti ES įmonių ir MVĮ 
stiprėjimą transporto sektoriuje, kartu 
apsaugant piliečių privatumo teises; 
ragina tinkamai įgyvendinti Atvirosios 
erdvės direktyvą2a, kurioje pateiktos 
naujos taisyklės dėl transporto sektoriaus 
viešųjų įmonių dalijimosi duomenimis;
_________________
2a 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir 
viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotinio naudojimo 
(PE/28/2019/REV/1, OL L 172, 2019 6 26, 
p. 56– 83),

Or. en

Pakeitimas 58
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. 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 
naudojimui tvarkant duomenis ir jais 
dalijantis;

Or. en

Pakeitimas 59
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, 
Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia tam 
tikrą didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį, ir pabrėžia, jog svarbu 
užtikrinti, kad DI, robotika ir susijusios 
technologijos būtų orientuotos į žmogų, 
jomis būtų didinama žmonių gerovė, 
saugumas ir visuomenės ir 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;

Or. en
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Pakeitimas 60
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams; 
primena, kad, laipsniškai pradedant 
naudoti savaeiges transporto priemones, 
neturi iškilti grėsmė darbo vietoms 
įvairiuose transporto sektoriuose, 
įskaitant įtampą patiriančius sektorius, 
kaip antai krovininį kelių transportą ir 
keleivinį kelių transportą;

Or. fr

Pakeitimas 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams; 
mano, kad vykdant būsimą Duomenų 
strategiją turėtų būti kovojama su 
alternatyviomis transporto priemonėmis, 
naudojant skaitmenines platformas, 
kuriomis siekiama skatinti dalijimąsi 
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tokiomis priemonėmis, inter alia, 
dalijimąsi automobiliu, alternatyviais 
taksi automobiliais, dalijimąsi 
paspirtukais ir dviračiais;

Or. en

Pakeitimas 62
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Sara Cerdas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
biometrinis atpažinimas visada turi būti 
naudojamas savanoriškai ir j5 taikant 
neturėtų susidaryti padėtis, kai tokių 
technologijų naudojimas tampa de facto 
privalomas; pabrėžia, kad žmogiškasis 
veiksnys atlieka esminį vaidmenį mažinant 
riziką, kuri gali būti būdinga 
automatizuotiems procesams;

Or. en

Pakeitimas 63
Andor Deli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 

3. primena, kad dirbtiniu intelektu 
grindžiamų technologijų naudojimas 
transporto ir turizmo sektoriuje, pvz., 
autonominis vairavimas, susietosios 
transporto priemonės ir veido bei pirštų 
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pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

atspaudų atpažinimas kelionių sektoriuje 
atlieka svarbų vaidmenį siekiant 
sąveikaus, saugaus ir nulinės taršos 
judumo, tačiau reikia tinkamai pašalinti 
su šiomis technologijomis siejamą riziką; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

Or. en

Pakeitimas 64
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti ir 
veiksmingai valdyti, kad būtų išvengta 
neigiamų padarinių keliaujantiems 
europiečiams ir vartotojams; pabrėžia, kad 
žmogiškasis veiksnys atlieka esminį 
vaidmenį mažinant riziką, kuri gali būti 
būdinga automatizuotiems procesams, ir 
užkertant jai kelią;

Or. ro

Pakeitimas 65
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 

3. pažymi, kad inovacijos ir 
technologijų, pvz., autonominio 
vairavimo, plėtra turėtų būti naudojamos 
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atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems 
procesams;

transporto saugai, tvarumui ir 
veiksmingumui dar labiau padidinti; vis 
dėlto pabrėžia, kad reikalavimas gerbti 
pagrindines teises ir taisykles ir užtikrinti, 
kad tokios technologijos kaip dirbtinis 
intelektas būtų pagrįstos kokybiškais, 
skaidriais ir nediskriminuojančiais 
duomenimis ir algoritminiu skaidrumu, 
turėtų būti įgyvendinama norma;

Or. en

Pakeitimas 66
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems 
procesams;

3. pripažįsta, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir naudotojo atpažinimo 
technologijos kelionių sektoriuje suteikia 
didelių galimybių, kurias reikia išnaudoti, 
tačiau taip pat kelia riziką, kurią reikia 
pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 67
Cláudia Monteiro de Aguiar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 

3. įspėja, kad dabartinė dirbtinio 
intelekto plėtra, pvz., autonominis 
vairavimas ir veido bei pirštų atspaudų 
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atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti; 
pabrėžia, kad žmogiškasis veiksnys atlieka 
esminį vaidmenį mažinant riziką, kuri gali 
būti būdinga automatizuotiems procesams;

atpažinimas kelionių sektoriuje, kelia 
didelę riziką, kurią reikia pašalinti, taip pat 
suteikia galimybių, kuriomis reikia 
pasinaudoti; pabrėžia, kad žmogiškasis 
veiksnys atlieka esminį vaidmenį mažinant 
riziką, kuri gali būti būdinga 
automatizuotiems procesams;

Or. pt

Pakeitimas 68
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. 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 priimti bendri, vienodi ir 
struktūruoti kompiuterio nuskaitomi 
duomenų formatai, kurie turėtų būti 
pagrįsti atviraisiais standartais įrašymo 
reikmėms; atkreipia dėmesį į tai, kad šioje 
srityje Europos įvairių suinteresuotųjų 
subjektų IRT standartizavimo platforma 
atlieka svarbų vaidmenį;

Or. pl

Pakeitimas 69
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)



AM\1216779LT.docx 37/66 PE660.081v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad tinkamas DI 
technologijos taikymas transporto 
sektoriuje gali padėti užtikrinti keleivių 
saugumą, eismo valdymą, sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį ir sumažinti 
sektoriaus išlaidas; pažymi, kad DI 
technologijos nauda galima bus naudotis 
tik tuo atveju, jei ES mokslininkams ir 
įmonėms bus prieinami dideli kiekiai 
kokybiškų duomenų rinkinių; pabrėžia, 
kad nepriėmus konkrečiam sektoriui 
skirtos transporto duomenų strategijos, 
kaip tvarkyti, saugoti duomenis ir gerinti 
jų kokybę, ES šiame sektoriuje atsiliks DI 
technologijos įgyvendinimo srityje ir 
neteks konkurencingumo;

Or. en

Pakeitimas 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primygtinai ragina Komisiją 
būsimoje Duomenų strategijoje turizmui 
skirti pakankamai dėmesio, nes šiuo metu 
šis sektorius smarkiai priklausomas nuo 
vartotojų naudojamų skaitmeninių 
platformų; primygtinai ragina Komisiją 
skatinti, kad šios su turizmu susijusios 
taikomosios programos laikytųsi aukštų 
privatumo standartų;

Or. en

Pakeitimas 71
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia
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Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
sėkminga ES duomenų strategija, visų 
pirma transporto sektoriuje, priklauso 
nuo patikimos pramonės politikos, kurią 
vykdant teikiamos tiek viešojo, tiek 
privačiojo sektoriaus investicijos į naują 
duomenų infrastruktūrą ir duomenų 
ekonomiką, kuria siekiama kurti atsparų 
ES tinklą, kuriame būtų skatinamas 
greitas duomenų vartojimas ir dalijimasis 
jais, didinant sistemos veiksmingumą ir 
sąveikumą, užtikrinant naudą visiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kartu 
geriau apsaugant Europos vadovaujamą 
vaidmenį skaitmeniniame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 72
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą; 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;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą; 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; pabrėžia, 
kad, sprendžiant šių duomenų naudojimo 
valstybėse narėse klausimus, būtina 
bendradarbiauti su visomis 
kompetentingomis kontrolės 
institucijomis, kad būtų galima nustatyti 
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ir neutralizuoti asmenis, kurie yra įtartini 
arba ES teritorijoje rengia piktavališkus 
aktus gyventojų atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 73
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun 
Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej 
Kovařík

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą; 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;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo 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; 
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;

Or. en

Pakeitimas 74
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
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dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą; 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;

dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir 
transporto rūšių saugumą; 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;

Or. en

Pakeitimas 75
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą; 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;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dalijimasis duomenimis teigiamai veikia 
eismo valdymo veiksmingumą ir kelių 
eismo saugumą, ypač miesto vietovėse; 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;

Or. pl

Pakeitimas 76
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. atkreipia dėmesį į ENISA darbą 
siekiant apsaugoti ypatingos svarbos 
transporto 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 transporto sektoriuje naujos 
kartos technologijos duomenis saugos 
arčiau tos vietos, kurioje duomenys 
generuojami (paribio duomenys), ir dėl to 
didėja kibernetinė rizika; ragina laikytis 
suderinto ES požiūrio priimant 
bendruosius saugios duomenų prieigos, 
saugojimo ir tvarkymo visame transporto 
sektoriuje protokolus;

Or. en

Pakeitimas 77
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. nurodo, kad privatieji veiklos 
vykdytojai transporto sektoriuje generuoja 
nemažą kiekį duomenų, kurie 
generuojami teikiant bendrojo intereso 
paslaugas arba vykdant užduotis, kurios 
bendrai finansuojamos viešųjų fondų 
lėšomis, pvz., teikiant visuomeninio 
transporto paslaugas; pabrėžia, kad 
atsižvelgiant į tai, kokie šie duomenys 
svarbūs ir vertingi visuomenei, juos turėtų 
būti galima pakartotinai naudoti, 
vadovaujantis bendruoju interesu, kartu 
užtikrinant didelę asmens duomenų 
apsaugą;

Or. pl
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Pakeitimas 78
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. 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 
partnerystes; pabrėžia, kad Europos 
partnerystės įvairių rūšių transporto 
srityje gali turėti labai teigiamą poveikį 
saugiam, tvariam ir pažangiam 
transeuropinio transporto tinklo diegimui;

Or. en

Pakeitimas 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai ragina Komisiją 
priimti priemones, kuriomis būtų 
sertifikuojamas taikomųjų programų ir 
paslaugų, apimančių transporto 
naudotojų, keleivių ir vartotojų 
atsekamumą, tinkamumas; prašo 
Komisijos užtikrinti tinkamą naudojimąsi 
asmens duomenimis ir šių su transportu ir 
turizmu susijusių taikomųjų programų 
naudotojų teise į privatumą ir šių 
duomenų apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 80
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kaip svarbu keistis 
duomenimis kuriant sąveikias 
daugiarūšes bilietų pardavimo sistemas; 
pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje ypač 
reikia parduoti tęstinės kelionės bilietus, 
ir ragina Komisiją sudaryti sąlygas 
skirtingiems geležinkelių operatoriams 
dalytis duomenimis, kad būtų sudarytos 
geresnės sąlygos tarptautinėms kelionėms 
geležinkeliais;

Or. en

Pakeitimas 81
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad Komisija turėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas įmonių 
inovacijoms ir duomenų srautams, 
visapusiškai laikydamasi ES teisės aktų 
dėl asmens privatumo ir duomenų 
apsaugos; laikosi nuomonės, kad reikia 
sudaryti geresnes sąlygas duomenų 
srautams tarp transporto priemonių ir 
paslaugų teikėjų ir tarp valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 82
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad kai kuriose trečiosiose 
šalyse veiklą vykdančios Europos įmonės 
vis dažniau susiduria su nepagrįstomis 
kliūtimis ir skaitmeninės srities 
apribojimais; palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą dvišalėse diskusijose ir 
tarptautiniuose forumuose, įskaitant PPO, 
pašalinti nepagrįstas kliūtis 
tarptautiniams duomenų srautams;

Or. en

Pakeitimas 83
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad keitimasis 
duomenimis labai svarbus rinkos 
naujokams ir inovacijoms; atkreipia 
dėmesį į dalijimosi duomenimis naudą 
tiek įmonėms, tiek vartotojams transporto 
sektoriuje, visų pirma kalbant apie bilietų 
pardavimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 84
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. prašo Komisijos išnagrinėti 
galimybes sudaryti geresnes sąlygas 
duomenų srautams su strategiškai 
svarbiomis trečiosiomis šalimis; tuo tikslu, 
kai tinkama, reikėtų vengti taikyti 
duomenų lokalizavimo reikalavimus, 
duomenys turi būti įtraukti į ES laisvosios 
prekybos susitarimus ir su trečiosiomis 
šalimis turi būti sparčiau imamasi 
veiksmų, kuriais būtų siekiama priimti 
sprendimus dėl tinkamumo;

Or. en

Pakeitimas 85
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad svarbu dalytis 
duomenimis tarp transporto priemonių, 
transporto infrastruktūros ir tarp 
transporto priemonių ir transporto 
infrastruktūros; ragina Komisiją 
užtikrinti transporto priemonių ir 
transporto infrastruktūros sąveikumą ir 
užtikrinti transporto priemonės saugių 
duomenų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 86
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad plėtojant dirbtinį 
intelektą labai svarbi konkurencinga 
prieiga prie duomenų, nes transporto ir 
turizmo sektoriuose ji bus vis svarbesnė; 
pabrėžia, kad įmonėms ir mokslininkams 
turėtų būti suteikta didesnė laisvė 
naudotis duomenimis mažiau tai 
reguliuojant, visų pirma, kai DI 
naudojimo paskirtis, kuriai naudojami 
duomenys, nekelia didelės rizikos;

Or. en

Pakeitimas 87
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina priimti duomenų strategiją, 
kuria būtų siekiama visų transporto rūšių 
tvarumo; pabrėžia, kad geležinkelis yra 
svarbi transporto rūšis, kurios anglies 
pėdsakas vežant tiek keleivius, tiek 
krovinius yra mažiausias, ir pabrėžia, kad 
geležinkelis labai svarbūs žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkoms;

Or. en

Pakeitimas 88
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia, kad reikia atskirti didelės 
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ir mažos rizikos DI reguliavimą, 
atsižvelgiant į tai, kaip naudojami 
duomenys. Toks skirtumas neturi būti 
nustatymas atsižvelgiant į sektorius, nes 
taip gali būti pakenkta viso sektoriaus 
technologijų plėtrai; jis turi būti 
nustatytas pagal naudojimo būdą, kad 
būtų užtikrintas reguliavimo aprėpties 
tikslumas ir išvengta nereikalingos 
administracinės naštos;

Or. en

Pakeitimas 89
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. ragina Komisiją nedelsiant baigti 
diegti ERTMS Europos geležinkelių 
tinkle, kad būtų naudojamasi sąveikios 
signalizavimo sistemos nauda;

Or. en

Pakeitimas 90
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. 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 
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pseudoniminimo ir anoniminimo, kad 
būtų padidintas teisinis tikrumas 
suinteresuotiesiems subjektams, 
priklausomiems nuo transporto ir turizmo 
sektoriuose naudojamų duomenų. 
Nacionalinės agentūros, vykdydamos 
įgaliojimus, turėtų laikytis šių ES gairių, 
kaip priemonės reguliavimo nuoseklumui 
ir sklandiems duomenų srautams tarp 
valstybių narių užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 91
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. pabrėžia, kad teisinis tikslumas ir 
sąžininga galimybė numatyti ir suprasti 
duomenų taisykles yra svarbūs veiksniai 
siekiant pasinaudoti Europos įmonių ir 
mokslininkų inovacijų potencialu;

Or. en

Pakeitimas 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 
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2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis tiek „verslas verslui “ (B2B), 
tiek „verslas vartotojui“ (B2C) aplinkoje;

2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis tiek „verslas verslui “ (B2B), 
tiek „verslas vartotojui“ (B2C) aplinkoje; 
ragina būsimoje Duomenų strategijoje 
priimti vienodą ir integruotą teisinę 
sistemą, skirtą tiek dabartiniams, tiek 
būsimiems teisės aktams, susijusiems su 
duomenimis transporto sektoriuje;

_________________ _________________
4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1. 4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64. 5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64.

Or. en

Pakeitimas 93
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Søren Gade, Petras Auštrevičius, 
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 
2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis tiek „verslas verslui “ (B2B), 
tiek „verslas vartotojui“ (B2C) aplinkoje;

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 
2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis tiek „verslas verslui “ (B2B), 
tiek „verslas vartotojui“ (B2C), „verslas 
vyriausybei“ ir „vyriausybė verslui“ 
aplinkoje;

_________________ _________________
4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1. 4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64. 5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64.
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Or. en

Pakeitimas 94
Andor Deli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 
2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis tiek „verslas verslui “ (B2B), 
tiek „verslas vartotojui“ (B2C) aplinkoje;

5. ragina stebėti, kaip įgyvendinami 
transporto teisės aktai, visų pirma būsimas 
reglamentas dėl elektroninės krovinių 
vežimo informacijos, Direktyva (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4 ir Reglamentas (ES) 
2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų 
sektoriaus vieno langelio aplinka5, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti 
skaitmeninimą ir gerinti keitimąsi 
duomenimis „verslas administravimo 
institucijoms“ (B2A), „verslas verslui “ 
(B2B) ir „verslas vartotojui“ (B2C) 
aplinkoje;

_________________ _________________
4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1. 4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64. 5 OL L 198, 2019 7 25, p. 64.

Or. en

Pakeitimas 95
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją remti sunkiosioms 
krovininėms transporto priemonėms 
skirtą GNSS sukuriant ES-GNSS portalą 
ir tinkamą programinę įrangą; mano, kad 
GNSS pagrįsta kontrolės sistema yra 
veiksminga sunkvežimių stebėjimo ir 
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krovinių nuolatinio atsekamumo tikruoju 
laiku priemonė; primena, kad tokiame 
portale būtų nurodomos visos su 
patikrinimų keliuose vykdymu susijusios 
išlaidos, jis 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; be to, GNSS 
galėtų būti priemonė teisėtumui atkurti, 
užtikrinant teisės aktų taikymą ir 
užkertant kelią neteisėtoms operacijoms 
pačioje jų užuomazgoje, taip pat 
suteikiant galimybę vykdyti kontrolę 
siekiant kovoti su socialiniu dempingu ir 
nesąžininga rinka;

Or. it

Pakeitimas 96
Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dalijimasis 
duomenimis Europos transporto 
sektoriuje galėtų sudaryti geresnes 
sąlygas tarpvalstybiniams TEN-T 
infrastruktūros projektams, kuriems 
dažnai kyla didelių sunkumų suderinant 
leidimų išdavimo procedūras; pabrėžia, 
kad Europos duomenų erdvė, kuri apima 
aktyvesnį dalijimąsi duomenimis ir 
skaitmeninimą, 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 svarbu supaprastinti 
procedūras, kad būtų pagerintas 
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veiksmingas transeuropinio transporto 
tinklo įgyvendinimas, mažinant technines 
kliūtis ir administracinę naštą ir kartu – 
galimą vėlavimą ir didesnes TEN-T 
transporto infrastruktūros projektų 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 97
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. siūlo, kad kuriant sąveikaus 
keitimosi duomenimis reguliavimo sistemą 
geležinkelio transporto srityje Komisija 
turėtų peržiūrėti 2011 m. gegužės 5 d. 
Reglamentą (ES) Nr. 454/2011 dėl 
transeuropinės geležinkelių sistemos 
telematikos priemonių keleivių vežimo 
paslaugoms posistemio techninės sąveikos 
specifikacijos1a ir 2014 m. gruodžio 11 d. 
Reglamentą (ES) Nr. 1305/2014 dėl 
Europos Sąjungos geležinkelių sistemos 
telematikos priemonių, skirtų krovinių 
vežimo paslaugoms teikti, posistemio 
techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 62/20062a;
_________________
1a OL L 123, 2011 5 12, p. 11.
2a OL L 356, 2014 12 12, p. 438.

Or. pl

Pakeitimas 98
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
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5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į 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;

Or. en

Pakeitimas 99
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. 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;

Or. en

Pakeitimas 100
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti tvarių, 
pažangių ir įperkamų vartotojams ir 
valdžios institucijoms skirtų sprendimų 
judumo mieste srityje, kartu užtikrinant 
tvarų, prieinamą ir veiksmingą viešąjį 
transportą; atsižvelgdamas į tai, pažymi, 
koks svarbus paslauginis judumas 
(MaaS); ragina Komisiją visapusiškai 
įtraukti aktyvias transporto rūšis ir 
pateikti važiavimo dviračiu ir ėjimo 
duomenis, kartu užtikrinant kuo didesnę 
asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 101
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų piliečiams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant plačiai 
prieinamą, įperkamą ir veiksmingą viešąjį 
transportą; primygtinai ragina Komisiją 
laikytis principo „duomenys visuomenės 
labui“, sudarant geresnes sąlygas dalytis 
duomenų rinkiniais, kuriais siekiama 
paskatinti mokslinius tyrimus, ir sudaryti 
geresnes sąlygas platesniu mastu vykdyti 
politiką, kuria siekiama didinti visų ES 
piliečių judumą, kartu laikantis piliečių 
teisių į privatumą;

Or. en

Pakeitimas 102
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Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, pvz., integruotą bilietų 
pirkimo sistemą, kartu užtikrinant 
prieinamesnį, įperkamesnį, saugesnį ir 
veiksmingesnį viešąjį transportą, laikantis 
Europos žaliojo kurso tikslų ir 
užtikrinant, kad būtų laikomasi kuo 
aukštesnių saugumo reikalavimų 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 103
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste ir miestų ir regionų, kuriuose 
turizmo procentas aukštas, lankytojų ir 
gyventojų santykių srityje, kartu 
užtikrinant prieinamesnį, 
nediskriminuojantį, įtraukų, tvarų ir 
veiksmingą viešąjį transportą;

Or. en

Pakeitimas 104
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
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6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį pažangų ir 
tvarų viešąjį transportą;

Or. en

Pakeitimas 105
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste srityje, kartu užtikrinant 
prieinamesnį ir veiksmingesnį viešąjį 
transportą;

6. pabrėžia, kad reikia rasti pažangių 
ir įperkamų vartotojams ir valdžios 
institucijoms skirtų sprendimų judumo 
mieste ir tarpmiestinėse zonose srityje, 
kartu užtikrinant prieinamesnį ir 
veiksmingesnį viešąjį transportą;

Or. ro

Pakeitimas 106
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia reguliuoti 
viešųjų subjektų (vyriausybių tarpusavio) 
keitimąsi duomenimis vykdant 
tarpvalstybines operacijas, visų pirma 
tokiose srityse kaip informacija apie 
naudotų transporto priemonių istoriją; 
atkreipia dėmesį į tai, kad vienodai 
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tarpvalstybiniu mastu nesikeičiama 
informacija apie transporto priemones, 
daro neigiamą įtaką kelių eismo 
saugumui ir vartotojų apsaugai nuo 
sukčiavimo;

Or. pl

Pakeitimas 107
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. 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 sritį3a, 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;
_________________
3a OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

Or. pl

Pakeitimas 108
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą; mano, kad naujų technologijų 
kūrimas ir tolesnis skaitmeninimas bei 
perėjimas prie priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo apimtų poveikį 
sektoriaus augimui, konkurencingumui ir 
klestėjimui; todėl mano, kad esamų šio 
sektoriaus darbuotojų reguliarūs 
mokymai ir perkvalifikavimas yra itin 
svarbūs, didžiausią dėmesį skiriant 
skaitmeniniams įgūdžiams ir 
naujoviškoms technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 109
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio ir keleivinio 
transporto srityje turėtų būti siekiama 
sumažinti įmonių ir naudotojų išlaidas ir 
joms tenkančią administracinę naštą, kartu 
užtikrinant darbo vietų apsaugą, reguliariai 
vykdant esamų darbuotojų mokymus ir 
perkvalifikavimą; pabrėžia, kokie svarbūs 
skaitmeniniai įgūdžiai ir novatoriškos 
technologijos, kad būtų padidintas 
Europos transporto sektoriaus 
veiksmingumas ir palankumas 
naudotojams;
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Or. en

Pakeitimas 110
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, apsaugoti verslo vykdymą 
tarpvalstybiniu mastu nuo 
piktnaudžiavimo kontrolės paslaugomis ir 
sudaryti galimybę visų valstybių narių 
veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, 
laisvai teikti transporto paslaugas 
bendrojoje rinkoje paprastai patikrinant 
jų tapatybę ir teises,

Or. pl

Pakeitimas 111
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto 
srityje turėtų būti siekiama sumažinti 
įmonių išlaidas ir joms tenkančią 
administracinę naštą, kartu užtikrinant 
darbo vietų apsaugą;

7. pabrėžia Europos duomenų 
strategijos potencialą krovininio 
transporto sektoriui; atkreipia dėmesį į 
galimybes gerinti krovinių srautus, kad jie 
būtų sklandesni, veiksmingesni ir labiau 
atsekami ir į dokumentų skaitmeninimo 
krovininio transporto srityje potencialą, 
kuris galėtų sumažinti įmonių išlaidas ir 
joms tenkančią administracinę naštą, kartu 
užtikrinant darbo vietų apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 112
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių ir 
valdžios institucijų išlaidas ir joms 
tenkančią administracinę naštą, kartu 
užtikrinant, kad būtų gerbiamos 
darbuotojų teisės ir būtų teikiamas 
reikiamas perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos kėlimas;

Or. en

Pakeitimas 113
Sven Schulze

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu keliant kvalifikaciją ir taip 
užtikrinant darbo vietų apsaugą;

Or. de

Pakeitimas 114
Sven Schulze

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių ir 
klientų išlaidas ir jiems tenkančią 
administracinę naštą, kartu užtikrinant 
darbo vietų apsaugą;

Or. de

Pakeitimas 115
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, kartu užtikrinant darbo vietų 
apsaugą;

7. pabrėžia, kad dokumentų 
skaitmeninimu krovininio transporto srityje 
turėtų būti siekiama sumažinti įmonių 
išlaidas ir joms tenkančią administracinę 
naštą, skatinant ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 116
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją skirti ypatingą 
dėmesį startuolių ir MVĮ padėčiai ir 
būsimus teisės aktus rengti taip, kad būtų 
pagerintos šių įmonių sąlygos;
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Or. en

Pakeitimas 117
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad reikia vengti priimti 
reikalavimus, kurie kenktų startuoliams ir 
MVĮ skaitmeniniame sektoriuje, siekiant 
apsaugoti dalyvių įvairovę, užtikrinant 
tinkamą konkurenciją ir užkertant kelią 
monopolijų atsiradimui;

Or. en

Pakeitimas 118
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad esamos 
direktyvos, pvz., ITS direktyva, neturėtų 
būti susilpnintos visa apimančiu taisyklių 
rinkiniu.

8. atkreipia dėmesį į tai, kad esamos 
direktyvos, pvz., ITS direktyva, neturėtų 
būti susilpnintos visa apimančiu taisyklių; 
ragina Komisiją atliekant būsimą ITS 
direktyvos peržiūrą įtraukti dalijimąsi 
duomenimis, visų pirma į bilietų 
pardavimo ir užsakymo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 119
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į tai, kad esamos 
direktyvos, pvz., ITS direktyva, neturėtų 
būti susilpnintos visa apimančiu taisyklių 
rinkiniu.

8. 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;

Or. en

Pakeitimas 120
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad tradicinis užimtumas 
dabartiniame transporto sektoriuje 
gerokai sumažės ar taps naujais 
vaidmenimis, kuriems atlikti reikės naujų 
įgūdžių; pabrėžia, kad transporto 
sektoriuje reikia vykdyti darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
programas, kad darbuotojai turėtų 
skaitmeninio raštingumo įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 121
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, 
Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina Europos 
duomenų strategijos pasiūlymą dėl 
suderinamų programų sąsajų ir duomenų 
formatų, nes formatų sąveikumas taip pat 
užtikrina sąžiningą konkurenciją ir 
vienodas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 122
Jakop G. Dalunde

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. nurodo, kad duomenys gali būti 
veiksmingas elementas kovojant su lyčių 
nelygybe, ir ragina naudoti nešališkų 
duomenų rinkinius, kad transporto 
sektoriuje būtų padidintas moterų 
saugumas;

Or. en

Pakeitimas 123
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai ragina Komisiją 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengti politiką, kuria būtų skatinamas 
švietimas STEM srityse, siekiant ugdyti 
talentus šioje srityje; pabrėžia, kad reikia 
išsaugoti tokius talentingus asmenis, kurti 
karjeros galimybes, be kita ko, 
programinės įrangos inžinerijos ir 



AM\1216779LT.docx 65/66 PE660.081v01-00

LT

duomenų mokslo srityse, ypatingą dėmesį 
skiriant lyčių lygybei šiame sektoriuje, 
kartu finansuojant mokslinius tyrimus, 
kuriais kuriama Europos praktinė patirtis, 
būtina kitos kartos technologijoms kurti;

Or. en

Pakeitimas 124
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad reikia priimti ES 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriais būtų sukurtas 
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;

Or. en

Pakeitimas 125
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pabrėžia, kokią didelę naudą 
duomenys teikia turizmo sektoriui ir kad 
jie sudarys daug geresnes sąlygas 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
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vyriausybėms parengti politiką, kuria būtų 
apsaugotas 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;

Or. en

Pakeitimas 126
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. ragina sukurti Europos turizmo 
duomenų erdvę, kurios tikslas būtų padėti 
visiems sektoriaus veikėjams, visų pirma 
MVĮ, naudotis dideliais duomenų 
kiekiais, kad regiono ir vietos lygmenimis 
būtų įgyvendinta politika ir projektai, 
sudarant geresnes sąlygas ekonomikos 
gaivinimui ir skaitmeninimo skatinimui.

Or. en


