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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «5G για την Ευρώπη: Σχέδιο δράσης», το οποίο 

αποσκοπεί στην τόνωση της ψηφιακής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης ενόψει της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 

2. εμμένει στην άποψη ότι, στο πλαίσιο του σημερινού διεθνούς τεχνολογικού αγώνα 

δρόμου, η επίτευξη μιας δυναμικής ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit είναι απαραίτητη 

προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία της ΕΕ, και να 

απελευθερωθεί το δυναμικό για καινοτομία και μετασχηματισμό στον τομέα των 

μεταφορών· 

3. επισημαίνει ότι, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός, ο ευρωπαϊκός τομέας των 

μεταφορών θα πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η 

παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή των προτύπων κινητικότητας, η ψηφιοποίηση και οι 

αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών· συμφωνεί ότι η ανάπτυξη δικτύων 5G 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων, νέων και 

καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία των κατάλληλων οικονομικών 

και κοινωνικών δυνατοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ένταξη και τη δημιουργία 

δυνατοτήτων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ΕΕ στους τομείς των 

μεταφορών και του τουρισμού· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί 

περαιτέρω η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του 

διαδικτύου για τους επιβάτες·  

4. τονίζει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση του δυναμικού των διαδικτυακών δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας με πλήρη κάλυψη, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών 

δικτύων, είναι βασικός παράγοντας στη διαδικασία ψηφιοποίησης των υπηρεσιών 

μεταφορών και τουρισμού, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 

εισιτηρίων, και στην ευρεία χρήση καινοτόμων μέσων μεταφορών ατόμων και 

εμπορευμάτων, όπως είναι τα όλο και περισσότερο συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα ή 

τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη· σημειώνει ότι τα δίκτυα 5G θα μπορούσαν επίσης να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων μοντέλων ψυχαγωγίας, διαφοροποιώντας, ως εκ τούτου, 

την τουριστική προσφορά της ΕΕ και καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική· 

επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας και θα βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών ως χρηστών ψηφιακών 

υπηρεσιών, όπως είναι αυτοί που χρησιμοποιούν επιγραμμικές πλατφόρμες για υπηρεσίες 

μεταφορών και τουρισμού· 

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ υστερεί έναντι της Βορείου Αμερικής 

και τμημάτων της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού όσον αφορά την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 5G· εκφράζει περαιτέρω ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία που διατίθενται σήμερα, κανένα από τα 28 κράτη της ΕΕ δεν έχει επιτύχει τον 

στόχο του ψηφιακού θεματολογίου που αφορά την ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνική 

κάλυψη κατά 100 % · επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, ο μέσος όρος πρόσβασης 

σε δίκτυα επόμενης γενιάς είναι σήμερα μικρότερος του 25%· 
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6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη της τρέχουσας γενιάς 4G 

εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές· 

σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομής 5G θα πρέπει 

να παρέχει εργαλεία για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος· 

7. είναι της άποψης ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ο ρυθμός 

με τον οποίο αναπτύσσονται, έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομία 

αλλά και στο κοινωνικό σύνολο· θεωρεί ότι οι ΤΠΕ και οι ψηφιακές τεχνολογίες 

προσφέρουν μεγάλο δυναμικό, δεδομένου ότι μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των 

πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες μεταφορών· θεωρεί ότι, ωστόσο, 

είναι σημαντικό να μην αγνοηθούν οι τεράστιες και αναπόφευκτες προκλήσεις που 

δημιουργεί η πρόοδος στους τομείς αυτούς για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως όσον αφορά 

την οργάνωση της εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια των ανθρώπων· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το σχέδιο δράσης για την  τεχνολογία 5G, ως οδηγό 

για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ιδίως όσον 

αφορά τη συνεργασία για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και τις περαιτέρω επενδύσεις 

σε υποδομές δικτύων· τονίζει ότι σημαντική πρόοδος προς την οικοδόμηση μιας 

ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit μπορεί να γίνει μόνον με τα κατάλληλα υψηλά 

επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές δικτύων σε όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί μία γερή, ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή υποδομή για όλους τους τρόπους 

μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τόπο εγκατάστασής της· αμφιβάλλει κατά 

πόσον τα πρότυπα χρηματοδότησης που βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε 

επενδυτικά κεφάλαια είναι σε θέση να καλύψουν την αναβάθμιση των υποδομών όπου 

είναι αναγκαίο ή να συμβάλουν στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων στο επίπεδο 

ανάπτυξης των υποδομών δικτύου και να εξαλείψουν τις διαφορές ως προς τη 

διαθεσιμότητα των διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας σε παραμεθόριες, 

απομακρυσμένες και άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, καθώς και σε μη αστικές 

περιοχές· 

9. ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης και συνεκτικής 

στρατηγικής χρηματοδότησης της τεχνολογίας 5G, με πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού 

και των συνεργειών των υφιστάμενων κεφαλαίων για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το Ταμείο Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, να 

διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης για το 5G 

εντός του ορίζοντα του επόμενου ΠΔΠ για την περίοδο 2020-2027· 

10. θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου είναι μέσω ενός 

δίκαιου και γνήσια ανταγωνιστικού περιβάλλοντος· παρατηρεί ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όλες οι διαθέσιμες ζώνες συχνοτήτων· τονίζει τη 

σημασία της πρωτοβουλίας «ΣΔΙΤ για το 5G» (σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) και 

την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά και η παροχή νέων 

ευκαιριών για καινοτομία στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· 

11. ζητεί να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με στόχο τη 

μεγαλύτερη ομοιογένεια στις συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει την 

ανάγκη εξεύρεσης κινήτρων, όχι μόνο για την πλευρά της προσφοράς αλλά και για την 
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πλευρά της ζήτησης, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για υπηρεσίες 

μεταφορών και τουρισμού με χρήση της τεχνολογίας 5G και να προαχθεί η αξιοποίησή 

της· συμφωνεί με τους βασικούς στόχους για προώθηση της διαδικτυακής 

συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή· επισημαίνει 

την αξία της εφαρμογής μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης που μπορεί να 

χρησιμεύσει για να μεγιστοποιηθεί το εύρος για την καινοτομία, ο ανταγωνισμός στον 

τομέα των υποδομών και η μείωση του κόστους που συνδέεται με τις τεχνολογίες και τις 

υποδομές αναδυόμενων τρόπων μεταφοράς· 

12. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει, κατά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των 

Gigabit, μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις 

ιδιαιτερότητές τους στον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι η πρόοδος στον τομέα 

αυτόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να δοθεί επαρκής προτεραιότητα στην 

ασφάλεια των χρηστών των ψηφιοποιημένων συστημάτων μεταφορών και, παράλληλα, 

καταρτίζοντας κανόνες για τη διαχείριση των τεχνολογιών αυτών ούτως ώστε να 

αποτρέπονται διαμάχες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στην αγορά· 

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής των διατάξεων του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, και επί τη βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή διαδικτυακών δικτύων υψηλής ταχύτητας και 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον απομακρυσμένο χαρακτήρα τους και το 

συνδεόμενο κόστος με τις υποδομές δικτύων που ανταποκρίνονται στην τεχνολογία 5G· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος θα χαρτογραφήσει το 

δίκτυό του ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει τις περιοχές ψηφιακού αποκλεισμού με 

σκοπό να εξασφαλιστεί στην επικράτειά του η γενική κάλυψη με δίκτυα 5G· 

15. συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση μιας 

ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit, με σεβασμό στην αρχή της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής· 

16. αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα 5G θα απαιτήσουν πυκνή υποδομή δικτύων για να 

εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών για υψηλή χωρητικότητα και χαμηλό λανθάνοντα 

χρόνο· επισημαίνει τα οφέλη του συνδυασμού των έργων και των σχεδίων για την 

κατασκευή νέας υποδομής δικτύου κατά το πρότυπο των δικτύων 5G με την ήδη 

προβλεπόμενη κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των οδικών και σιδηροδρομικών 

δικτύων εντός των κρατών μελών, πέρα από τα έργα αστικής υποδομής, λαμβάνοντας, για 

παράδειγμα, υπόψη τις δυνατότητες των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων να 

βελτιώσουν την κινητικότητα στο αστικό περιβάλλον· συμφωνεί ότι ένας τέτοιος 

ορθολογικός συνδυασμός των κατασκευαστικών έργων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση 

πόρων, στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα των εν λόγω έργων και στην επιτάχυνση της 

κατασκευής και παροχής των αναγκαίων υποδομών υψηλής ταχύτητας· 

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα πυκνότερα δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν μεγαλύτερο 

αριθμό συσκευών που εκπέμπουν ακτινοβολία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη 

δοκιμή και έγκριση καθώς δεν μπορεί να επιτραπεί κανένας κίνδυνος για τη δημόσια 
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υγεία· 

18. σημειώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των ακόλουθων υπηρεσιών στις πόλεις της ΕΕ: 

έξυπνη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας με βάση πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

ευφυή συστήματα στάθμευσης και τηλεδιοδίων· καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης να 

επενδύσουν περισσότερο σε υποδομές προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα και να 

επεκταθεί η κάλυψη με δίκτυα 5G σε όλες τις περιοχές της ΕΕ –αστικές, περιφερειακές 

και αγροτικές· 

19. τονίζει ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, η γενίκευση του διαδικτύου 

των πραγμάτων θα έχει, μεταξύ άλλων, σημαντικό αντίκτυπο στη μεταφορά 

εμπορευμάτων και στην εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής 

δραστηριότητας και γενικότερα των ενσώματων συναλλαγών (επιστολές και δέματα)· 

20. σημειώνει ότι, εφόσον συνδεθούν σε δίκτυο, τα οχήματα καθίστανται σταθερά 

ασφαλέστερα (λιγότερα ατυχήματα), φιλικότερα προς το περιβάλλον (λιγότερες 

εκπομπές) και συμβάλλουν σε πιο προβλέψιμες ταξιδιωτικές πρακτικές· στηρίζει, ως εκ 

τούτου, την ιδέα της καθιέρωσης ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει του οποίου, όλα τα 

οχήματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία 

5G και να διαθέτουν εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υποστηρίζει 

σθεναρά τον στόχο να εξοπλιστούν τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα έκτακτης 

ανάγκης (περιπολικά οχήματα της Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα) με εξοπλισμό 

που υποστηρίζει την τεχνολογία 5G και να συνδεθούν σε δίκτυο με τον σταθμό βάσης 

ώστε να διαθέτουν συνεχή και αδιάλειπτη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων· 

21. υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 5G καθ’ 

όλο το μήκος των διατροπικών διαδρομών επί τη βάσει των δημόσιων δικτύων 

μεταφορών που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), έως το 2025, και αναμένει ότι θα ακολουθήσει 

η πλήρης πρόσβαση σε όλη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές 

και σε σημαντικά τουριστικά κέντρα και πόλους έλξης· 

22. επισημαίνει τη σημασία του ρόλου της τεχνολογίας του Διαδικτύου και του Διαδικτύου 

των Πραγμάτων για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και της υποδομής των συνδυασμένων 

μεταφορών που είναι ευκολόχρηστες και ασφαλείς, αλλά και για την ανάπτυξη της 

ενσωματωμένης στο όχημα τεχνολογίας ηλεκτρονικών κλήσεων (e-call)· τονίζει την 

ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία από μια σειρά τομέων, όπως 

η ηλεκτρονική, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και ο τουρισμός· 

23. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής «WIFI4EU»· σημειώνει ότι διατίθενται 

δωρεάν στο κοινό συνδέσεις Wi-Fi σε στρατηγικούς δημόσιους τομείς όπως είναι οι 

κόμβοι δημόσιων μεταφορών, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση στα ψηφιακά 

μέσα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, σε ισότιμη βάση, και να τους επιτρέψουν να 

αντλούν οφέλη από αυτά· 

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επινοήσουν παρεμφερείς με το πρόγραμμα 

WiFi4EU πρωτοβουλίες, προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα σε όλους τους επιβάτες 

να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο ή ηλικία, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 

ανθρώπων και/ή γενεών· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία που θα φέρουν οι εν λόγω 
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εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού τονώνοντας την ελκυστικότητα της Ευρώπης για τις 

επιχειρήσεις και τους επισκέπτες· 

25. τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρχει εγγύηση 

παροχής υψηλής ταχύτητας, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και ο 

χαμηλός λανθάνων χρόνος και η χαμηλή διακύμανση του χρόνου επιστροφής είναι 

ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξίας στον 

τομέα του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), οι 

υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·  

26. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη συστημάτων όπως το ανωτέρω θα συμβάλει στην ενίσχυση 

των διαδικασιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού, τόσο στην κινητικότητα, όσο και στις 

μεταφορές, που με τη σειρά τους θα βελτιώσουν την ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση των 

πόρων, θα επιτρέψουν την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, θα 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την εξοικονόμηση 

ενέργειας, θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική επίδοση και θα ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με 

την ευρύτερη διαδικασία ψηφιοποίησης σε όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, πολλές 

εταιρείες θα πρέπει να θέσουν την κινητικότητα ως βάση των στρατηγικών 

μετασχηματισμού τους, γεγονός που επιφυλάσσει σημαντικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και 

τις νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών, μια εξέλιξη που θα πρέπει να 

υποστηριχθεί· 

27. επισημαίνει τα οφέλη της αξιόπιστης και αδιάλειπτης κάλυψης με δίκτυα 5G στην οδική 

ασφάλεια δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η ύπαρξη συνδεδεμένων και ψηφιακών 

μέσων ελέγχου, όπως ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων (e-documents), 

για τα βαρέα φορτηγά οχήματα· 
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