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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 

Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των 

ετήσιων θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με το 

2010, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το «όραμα μηδενικές απώλειες»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του συνολικού αριθμού 

θανάτων και τραυματισμών φαίνεται να έχει παραμείνει στάσιμη τα τελευταία έτη, 

δεδομένου ότι το 2016 πάνω από 25 000 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δρόμους της ΕΕ 

και ότι ακόμη 135 000 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το 

σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και το σύστημα 

αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, ήδη συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην οδική 

ασφάλεια και στη μείωση του αριθμού των σοβαρών ατυχημάτων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφαλής ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης είναι καίριας 

σημασίας για την αποδοχή της τεχνολογίας αυτής από την κοινωνία μας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ανθρώπινο λάθος διαδραματίζει αποφασιστικό 

ρόλο στην πλειονότητα των οδικών ατυχημάτων και, ως εκ τούτου, αναμένεται ότι τα 

αυτοματοποιημένα και τα αυτόνομα οχήματα θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική 

ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις μας αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα 

κινητικότητας που επιδεινώνονται από τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτόνομα οχήματα θα μπορούσαν να προσφέρουν 

κινητικότητα σε όσους αδυνατούν να οδηγήσουν, να ενθαρρύνουν τη χρήση δημόσιων 

μεταφορών και συστημάτων κοινοχρησίας αυτοκινήτων, και να βελτιστοποιήσουν τη 

χρήση των υποδομών χάρη στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, καθώς τα αυτόνομα 

οχήματα δεν θα χρειάζονται τόσο κοντινό αστικό χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα θα 

αυξήσουν την αποδοτικότητα των καυσίμων και θα διευκολύνουν τη χρήση 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των 

στόχων του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και στην εκπλήρωση των ενωσιακών 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αυτοματοποιημένη κινητικότητα θα μπορούσε να καταστήσει την ενωσιακή βιομηχανία 

πιο ισχυρή και ανταγωνιστική, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να τονώσει την 

οικονομική μεγέθυνση, με αποτέλεσμα να συμβάλει στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών 

της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της, της 23ης Νοεμβρίου 2017, για την 

ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης (COM(2017)0718), η Επιτροπή 

αναφέρει ότι οι μεταφορές συγκαταλέγονται στους τομείς εκείνους όπου η ηλεκτρική 

ενέργεια θα διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά την απαλλαγή από ανθρακούχες 

εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθηθεί συνεπώς η ηλεκτροκίνηση 

που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα να καταργηθούν 

σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια 

οικονομία μηδενικού ισοζυγίου αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των 
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τεχνολογιών αυτών καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για 

την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων τα 

οποία θα διασφαλίζουν τη συνεκτική αντιμετώπιση των δεοντολογικών αυτών 

ζητημάτων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η νέα αγορά αυτοματοποιημένων 

και συνδεδεμένων οχημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία, με έσοδα που 

εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν τα 620 δισεκατομμύρια EUR έως το 2025 για την 

ενωσιακή αυτοκινητοβιομηχανία και τα 180 δισεκατομμύρια EUR για τον ενωσιακό 

κλάδο ηλεκτρονικών ειδών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, τα ΗΑΕ, η Κίνα και η Ιαπωνία, 

σημειώνουν ταχεία πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης και 

υιοθετούν ήδη στρατηγικές για τα αυτοματοποιημένα οχήματα, προσελκύοντας 

επενδύσεις στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της 

αυτοματοποιημένης κινητικότητας στην ΕΕ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να συμβαδίζει με τους διεθνείς ανταγωνιστές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 23 % της παγκόσμιας 

παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων, αλλά πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 

ανάπτυξη και στην εφαρμογή συστημάτων ασφαλούς συνδεδεμένης και 

αυτοματοποιημένης κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοματοποιημένη 

κινητικότητα προσφέρει οικονομικές δυνατότητες για πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και της βιομηχανίας, 

καθώς και ότι η ΕΕ πρέπει να στρέψει το βλέμμα στην κατάκτηση της ηγετικής θέσης 

παγκοσμίως στον τομέα της ασφαλούς πλήρως αυτόνομης κινητικότητας· 

1. τονίζει ότι η αυτόνομη οδήγηση θα αποτελέσει καίρια μεταβολή νοοτροπίας που θα 

αλλάξει σημαντικά τα υφιστάμενα μοντέλα κινητικότητας και ιδιοκτησίας οχημάτων· 

θεωρεί ότι, εάν είναι κατάλληλα οριοθετημένη, η αυτόνομη οδήγηση μπορεί να 

βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα της χρήσης οχημάτων, καθώς και να 

συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και, ως εκ τούτου, 

στη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων, για παράδειγμα με λύσεις όπως οι 

φάλαγγες οχημάτων· 

2. εκτιμά ότι οι ανύπαρκτες, ελλιπείς ή αποκλίνουσες εθνικές νομοθετικές προσεγγίσεις 

εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην πορεία προς την εισαγωγή των 

αυτοματοποιημένων, και ιδίως των αυτόνομων, οχημάτων στην αγορά· εκτιμά ότι θα 

πρέπει να ακολουθήσουν ρυθμιστικές αλλαγές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια 

μεταξύ των εθνικών κυκλοφοριακών κανονισμών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις 

όσον αφορά τους κανονισμούς για τα οχήματα σε επίπεδο ΕΕ και να δημιουργηθεί ένα 

ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διασυνοριακή 

αυτοματοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν επαρκή ευελιξία για τη 

διευκόλυνση της καινοτομίας και των αναγκαίων δοκιμών· 

3. καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, να επιταχύνει κατεπειγόντως τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 

Ηνωμένων Εθνών και να παρουσιάσει μελλοντικές κανονιστικές αλλαγές που να 

ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου της 
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σύμβασης της Βιέννης του 1968· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ιδιαίτερα στα κοινά 

πρότυπα για την ασφάλεια των οχημάτων, στην έγκριση τύπου, στη δίκαιη και ισότιμη 

πρόσβαση στα επί του οχήματος παραγόμενα δεδομένα, και στην κυβερνοασφάλεια· 

4. τονίζει ότι, προκειμένου να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής 

μεταφορών, η αυτόνομη οδήγηση θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που συνεισφέρει 

σημαντικά σε σύστημα βιώσιμων μεταφορών το οποίο θα συνεκτιμά παράγοντες όπως 

το περιβάλλον, το κλίμα, η οδική ασφάλεια, ο θόρυβος και η καλή προσβασιμότητα για 

όλους· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, άπαξ και διατεθούν στην αγορά, τα αυτοματοποιημένα 

οχήματα θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στη διανομή και κατανάλωση εμπορευμάτων· 

εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος 

αυτός και να προβλεφθούν μέτρα στήριξης των κλάδων και των ανθρώπων που θα 

επηρεαστούν· 

6. επισημαίνει ότι ορισμένα αυτόνομα οχήματα έχουν προκαλέσει περιορισμένο αριθμό 

σοβαρών ή θανατηφόρων ατυχημάτων· πιστεύει ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο τα 

οχήματα αυτά να είναι πάντοτε εξοπλισμένα με κεντρική λειτουργία υπέρβασης υπό 

ανθρώπινο έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις υφιστάμενες υποδομές 

και την ηλικία του στόλου οχημάτων στα κράτη μέλη, και να αντιμετωπίσει τη 

συνύπαρξη συνδεδεμένων, αυτοματοποιημένων και αυτόνομων οχημάτων με μη 

συνδεδεμένα οχήματα, οδηγούς, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές, πεζούς, και 

οποιουσδήποτε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου· 

7. εκτιμά ότι είναι ανεπαρκής η τρέχουσα διαδικασία απαλλαγών της ΕΕ, οι οποίες 

χορηγούνται βάσει εθνικών ad hoc εκτιμήσεων της ασφάλειας, διότι ενέχει υπερβολικό 

επενδυτικό κίνδυνο και διακυβεύει την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτοματοποίησης 

οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εργασίες σχετικά με την ενωσιακή 

νομοθεσία έγκρισης τύπου για τα αυτοματοποιημένα και τα αυτόνομα οχήματα 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΟΕΕ/ΗΕ, και ιδίως της Ομάδας του άρθρου 29· 

υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες εποπτείας της αγοράς που συνδέονται με τα 

αυτοματοποιημένα οχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένες, διαφανείς και επαληθεύσιμες, και να 

συμπεριλαμβάνουν διασυνοριακές δοκιμές που θα διενεργούνται σε δρόμους ανοικτούς 

στην κυκλοφορία και υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθώς και περιοδικούς 

τεχνικούς ελέγχους· 

8. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η κυβερνοασφάλεια και ότι όλες οι διαβιβάσεις 

δεδομένων ανάμεσα στο επί του οχήματος σύστημα, στον κεντρικό εξυπηρετητή του 

κατασκευαστή, σε άλλα οχήματα και στις οδικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται 

από άνευ αδείας κοινολόγηση και επεξεργασία· υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 

13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή 

συστήματα μεταφορών1, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκδώσει μέχρι το 

τέλος του έτους νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα 

και πόρους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια κοινή πολιτική για την ασφάλεια με 

βάση συστήματα εξυπηρετητή backend και πρότυπα κυβερνοασφάλειας που είναι 

εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων της 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0063. 
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ΟΕΕ/ΗΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατυπωθούν σαφείς κανόνες που θα 

διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση σε επί του 

οχήματος δεδομένα, θα προσφέρουν προστασία σε περίπτωση προβλήματος 

κυβερνοασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και θα 

προωθούν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διάσταση του κλίματος για την έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη στον εν λόγω κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα αυτόν· 

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να ρυθμιστεί με σαφήνεια η ευθύνη των 

παραγωγών και των φορέων εκμετάλλευσης αυτοματοποιημένων και αυτόνομων 

οχημάτων, και ότι τόσο οι χρήστες όσο και τα τρίτα μέρη πρέπει να διαθέτουν τα 

κατάλληλα δικαιώματα και τους κατάλληλους μηχανισμούς προσφυγής· επικροτεί την 

πρωτοβουλία της Επιτροπής να ρυθμίσει τις συσκευές καταγραφής δεδομένων για 

αυτοματοποιημένα οχήματα, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ευρύτερο πλαίσιο 

ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται 

αυτόνομα και αυτοματοποιημένα οχήματα· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να διευκολύνουν τις 

αναγκαίες επενδύσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, να αναπτύξουν τις σχετικές τεχνολογίες, να 

δημιουργήσουν την απαιτούμενη υποστήριξη των υποδομών, και να καλλιεργήσουν την 

αποδοχή της αυτοματοποιημένης κινητικότητας από το ευρύτερο κοινό· τονίζει ότι οι 

οδικές υποδομές θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υποστήριξη των 

αυτοματοποιημένων οχημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε οδικά σήματα, 

σήμανση οδοστρώματος, εξοπλισμό οδών, μέτρα ασφαλείας και μέσα διευκόλυνσης της 

επικοινωνίας που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, καθώς και να αναθεωρήσουν τα εθνικά 

συστήματα κυκλοφοριακών κανόνων και να υποβάλουν εκθέσεις, ούτως ώστε να 

υποστηριχθούν οι συγκλίνουσες προσεγγίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ· 

12. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποδοτική 

χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών συνδεσιμότητας του 

ευρωπαϊκού προγράμματος GALILEO, και να ολοκληρώσουν την κάλυψη του 

ψηφιακού δικτύου υψηλής ταχύτητας, ούτως ώστε να παρέχουν καλύτερες εγγυήσεις 

διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών και μεγαλύτερη ασφάλεια συστημάτων, 

δεδομένου ότι η ελλιπής ψηφιακή κάλυψη, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, καθιστά 

αδύνατη τη διασυνοριακή λειτουργία αυτοματοποιημένων και συνδεδεμένων 

οχημάτων· 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση των 

υφιστάμενων και των μελλοντικών οδηγών σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών 

υποστήριξης των οδηγών, με ενημερωτικές εκστρατείες και κατάρτιση των οδηγών, η 

οποία θα συμπληρώνει τα τυποποιημένα μαθήματα οδήγησης με ειδικές οδηγίες όσον 

αφορά τη λειτουργικότητα και τους περιορισμούς των νέων τεχνολογιών, καθώς και 

τους κανόνες συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης σχετικά με τα επί του οχήματος 

συστήματα, την ανταλλαγή δεδομένων και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

οικολογική οδήγηση, και επίσης να ενθαρρύνουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων με 

συστήματα φόρτισης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

14. καλεί όλους τους σχετικούς παράγοντες, τις αρχές και τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
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συνεργατική ηγεσία, καθώς και να συντονιστούν και να συνεργαστούν για την 

προώθηση της καινοτομίας, τη διασφάλιση των επενδύσεων στις υποδομές 

αυτοματοποιημένης κινητικότητας και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δοκιμών· 

καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία για τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων στην έρευνα, στην 

καινοτομία και στην εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης στις ευρωπαϊκές μεταφορές· 

επικροτεί τη χρηματοδοτική στήριξη που διατίθεται για τα αυτοματοποιημένα οχήματα 

από το πρόγραμμα πλαίσιο-της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020», 

και υπογραμμίζει την ανάγκη να διενεργηθεί έρευνα όσον αφορά την τεχνητή 

νοημοσύνη, με στόχο να βελτιωθούν και να καταστούν πιο αποδοτικά τα μελλοντικά 

αυτόνομα συστήματα· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει περαιτέρω τα προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας για τα αυτοματοποιημένα οχήματα στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη 2021-

2027, σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής επιστήμης· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να ιδρύσουν εθνικά παρατηρητήρια για την παρακολούθηση της 

αυτοματοποιημένης κινητικότητας και των συναφών εξελίξεων, να ενθαρρύνουν τη 

συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να συνδράμουν στη χάραξη εθνικών 

στρατηγικών που συνάδουν με τη στρατηγική της Ένωσης, να προωθήσουν τον διεθνή 

διάλογο και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση τόσο για τις ευκαιρίες όσο και για τους 

κινδύνους των συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη 

να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα μέσω κατάλληλων πλατφορμών για τη συνεχή 

και αποτελεσματική παρακολούθηση των ατυχημάτων που αφορούν αυτοματοποιημένα 

ή ημιαυτοματοποιημένα οχήματα· 

16. τονίζει ότι η ανάπτυξη και τεχνολογιών συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης 

κινητικότητας στην εμπορική οδική κυκλοφορία έχει διαρθρωτικές επιπτώσεις στην 

αγορά εργασίας, ιδίως στον τομέα των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διευκολύνουν ενεργά τον διάλογο τόσο με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο 

και μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τον 

τρόπο διαχείρισης και μετριασμού της διαρθρωτικής αυτής αλλαγής· πιστεύει ότι είναι 

απαραίτητο να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση των δυνητικών εργαζομένων των 

οποίων οι θέσεις εργασίας ενδέχεται να μετασχηματιστούν ή να εξαφανιστούν λόγω της 

αυτοματοποίησης, και να τους προσφερθεί κάθε ευκαιρία, για παράδειγμα με 

πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης, να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου να κατέχουν τις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και υποστήριξη κατά τη διάρκεια μεταβάσεων στην αγορά 

εργασίας· 

17. αναγνωρίζει ότι οι αυτόνομες μεταφορές καλύπτουν όλες τις μορφές των 

κατευθυνόμενων, αυτοματοποιημένων και αυτόνομων μεταφορικών μέσων μέσω 

οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις πολιτικές τους για την αυτόνομη 

οδήγηση, ούτως ώστε να συμπεριλάβουν και τις μαζικές μεταφορές, και επίσης να 

διευρύνουν το όραμά τους, προκειμένου να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς. 
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