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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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

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

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos sąveikiųjų 
intelektinių transporto sistemų strategijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl autonominio vairavimo 
Europos transporte3,

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;

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;

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;

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;

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;

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;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti eismo valdymo 

1 OL L 207, 2010 8 6, p. 1.
2 OL C 162, 2019 5 10, p. 2.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0005.
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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;

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;

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

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

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

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


