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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παρέχει πρωτοφανείς ευκαιρίες για 
την ενίσχυση των επιδόσεων του τομέα των μεταφορών, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις της αυξανόμενης ζήτησης για μετακινήσεις, τις ανησυχίες για την ασφάλεια 
και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα καθιστά τα μέσα μεταφοράς πιο έξυπνα, 
αποτελεσματικότερα και πιο άνετα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση της χρήσης της ΤΝ στον τομέα της άμυνας σε 
επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ΤΝ και στηρίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ 
να συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ΤΝ, ενισχύοντας 
παράλληλα, τη συνεργασία με φορείς που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις·

2. επισημαίνει ότι, με την αυξανόμενη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης στον ιδιωτικό 
τομέα και τις μαζικές επενδύσεις από τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Κίνα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό· στηρίζει, ως εκ τούτου, τις 
προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα 
στον τομέα της ΤΝ και πιστεύει ότι θα πρέπει να ενεργεί ως παγκόσμιος φορέας 
διαμόρφωσης προτύπων για την ΤΝ στους τομείς της στρατιωτικής και μη χρήσης της 
και της κρατικής εξουσίας, καθώς και να αυξήσει τις προσπάθειες για μια 
αποτελεσματική στρατηγική που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιρροής της στη 
διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων και στη μείωση της εξάρτησής της από ξένα 
δεδομένα, κάτι που είναι απαραίτητο για τις τεχνολογίες που βασίζονται σε 
αλγόριθμους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ευρύτερη 
συνεργασία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ, της G7, της G20 και άλλων 
διεθνών φόρουμ, προκειμένου να προωθηθεί η προσέγγιση της ΕΕ για την ΤΝ, με 
έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες που κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με συνεκτίμηση των 
δεοντολογικών προτύπων και των ζητημάτων που σχετίζονται με την ευθύνη·

3. σημειώνει τις σημαντικές οικονομικές δυνατότητες των εφαρμογών ΤΝ και καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί την έρευνα στον τομέα της ΤΝ και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει την ανάγκη 
για καινοτόμες διατομεακές χρήσεις δεδομένων και για συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων του οικοσυστήματος, ώστε να ενισχυθεί η βιομηχανική βάση 
της ΕΕ στον τομέα της ΤΝ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι τεχνολογίες ΤΝ, αλλά να εξετάζονται και άλλες τεχνολογίες της επόμενης γενιάς, 
π.χ. η κβαντική υπολογιστική, που ήδη βρίσκονται υπό εξέταση και αντιπροσωπεύουν 
το επόμενο άλμα στις διατομεακές τεχνολογικές εξελίξεις· 

4. υποστηρίζει τη χρήση της μηχανικής μάθησης μέσω ΤΝ, με τη χρήση μαζικών 
δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της μακροπρόθεσμης επίδοσης, συντήρησης, 
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πρόβλεψης των σφαλμάτων και κατασκευαστικής σχεδίασης των υποδομών μεταφορών 
και των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η ασφάλεια, η ενεργειακή 
απόδοση ή το κόστος· σημειώνει ότι τούτο θα απαιτήσει μέσα και υποδομές 
υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας για το υλισμικό, το λογισμικό και 
τους πόρους και τις υπηρεσίες του δικτύου, και διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και 
ποσότητας των δεδομένων· σημειώνει, επίσης, ότι η ανάπτυξη της ΤΝ στις μεταφορές, 
ιδίως όταν η στρατιωτική και η μη στρατιωτική χρήση είναι αλληλένδετες, θα πρέπει να 
συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για 
την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

5. πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών μέσω της αύξησης της αυτοματοποίησης 
και της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και συνδεσιμότητας των δικτύων μεταφορών· 
υπογραμμίζει ότι η αυτοματοποίηση και η ενσωμάτωση της ΤΝ ποικίλλουν, όχι μόνο 
μεταξύ των τρόπων μεταφοράς αλλά και μεταξύ των υποδομών που υπάρχουν ανά την 
Ένωση· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την προώθηση 
της πολυτροπικότητας, της διαλειτουργικότητας και της ενεργειακής απόδοσης όλων 
των τρόπων μεταφοράς, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και 
της διαχείρισης των ροών εμπορευμάτων και επιβατών, να αξιοποιηθούν καλύτερα οι 
υποδομές και οι πόροι κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και 
να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στη δημιουργία ενός πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών·

6. επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά αποτελέσματα της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής 
για την τεχνητή νοημοσύνη είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των συστημάτων ΤΝ· 
υπενθυμίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να είναι σημαντικός έναντι της 
πλήρους αυτοματοποίησης· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή διαφάνεια και 
προβλεψιμότητα, αξιοπιστία της τεχνολογίας, ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και 
κατάλληλη κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση του προσωπικού που 
χρησιμοποιεί συστήματα με βάση την ΤΝ· υπογραμμίζει ότι η χρήση της ΤΝ για 
στρατιωτικούς σκοπούς θα πρέπει πάντοτε να σχετίζεται με κάποιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, με την ευθύνη και τη λογοδοσία να εκχωρούνται στους αρμόδιους φορείς 
λήψης αποφάσεων, λαμβανομένης υπόψη της στρατιωτικής ιεραρχίας·

7. υπενθυμίζει τα οφέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS), ενός αυτόματου συστήματος προστασίας των αμαξοστοιχιών 
που λειτουργεί απρόσκοπτα και αντικαθιστά μη συμβατούς εθνικούς κανόνες, όσον 
αφορά την αξιοπιστία, την ικανότητα, το κόστος, την ασφάλεια, την ταχύτητα και τη 
συντήρηση, η πλήρης ανάπτυξη του οποίου είναι καίριας σημασίας για τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών· υποστηρίζει την πλήρη ανάπτυξη του ERTMS και τη 
συνέχιση της εγκαθίδρυσής του ως παγκόσμιου αυτόματου συστήματος προστασίας 
αμαξοστοιχιών· επισημαίνει το έργο της κοινής επιχείρησης Shift2Rail·

8. υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διεθνή τυποποίηση της αυτοματοποίησης της 
λειτουργίας των αμαξοστοιχιών, μεταξύ άλλων για την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών· 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης κατανομής χρονοθυρίδων σε 
διάφορους τρόπους μεταφοράς και τη χρήση της ΤΝ στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε 
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άλλους τομείς μεταφορών·

9. χαιρετίζει το έργο SESAR (ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού) στον τομέα των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των 
συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, στρατιωτικών και μη, και τη 
συνεισφορά του στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού· υπενθυμίζει ότι έχει αυξηθεί τόσο η μη στρατιωτική όσο και η στρατιωτική 
χρήση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), που συνήθως αποκαλούνται 
drones· επισημαίνει το δυναμικό που περικλείουν για τους πολίτες και την κοινωνία, 
μεταξύ άλλων, οι παραδόσεις, οι επιθεωρήσεις και η επιτήρηση μέσω drones· τονίζει 
ότι η παγκόσμια διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για ένα ασφαλές, λειτουργικό και προστατευόμενο παγκόσμιο σύστημα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν το SESAR σε διεθνές επίπεδο και να συμβάλουν στο έργο διεθνών 
οργανισμών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ή η Διεθνής Ένωση 
Aεροπορικών Μεταφορών στον τομέα αυτό, και να συνεργαστούν για να θέσουν διεθνή 
πρότυπα για τη στρατωτική και μη χρήση των drones·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις διεθνείς ρυθμιστικές 
δραστηριότητες και στις συζητήσεις για τα αυτόνομα οχήματα, ιδίως στον τομέα της 
ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
και των ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά την εισαγωγή αυτοματοποιημένων 
οχημάτων στην οδική κυκλοφορία στην ΕΕ· ζητεί τυποποιημένα και διαλειτουργικά 
γεωγραφικά δεδομένα εισόδου και τονίζει ότι είναι ανάγκη τα εν λόγω δεδομένα να 
είναι ακριβή· 

11. υπενθυμίζει ότι τα αυτόνομα οχήματα έχουν μεγάλες δυνατότητες να βελτιώσουν την 
κινητικότητα και την ασφάλεια και να αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του εγγράφου πλαισίου για τα 
αυτοματοποιημένα/αυτόνομα οχήματα από το παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη· σημειώνει το έργο της νέας τεχνικής επιτροπής του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης για την ΤΝ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
αποτελεσματική προσέγγιση για τη διασφάλιση ενός σαφούς διεθνούς νομικού 
πλαισίου για την έννοια του οδηγού, καθώς και για σχετικά ζητήματα ευθύνης, κατά 
την έννοια των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών νόμων περί 
κυκλοφορίας·

12. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ναυτιλία έχει αλλάξει σημαντικά 
χάρη στην ενσωμάτωση της ΤΝ· υπενθυμίζει τις τρέχουσες διεξοδικές συζητήσεις στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με την ουσιαστική 
ενσωμάτωση στο κανονιστικό πλαίσιο νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως τα 
αυτόνομα πλοία·

13. τονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ευφυή συστήματα μεταφορών μετριάζουν την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, αυξάνουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα και 
συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των ροών κυκλοφορίας, στην 
αποδοτικότητα και στις λύσεις κινητικότητας· εφιστά την προσοχή στην αυξημένη 
έκθεση των παραδοσιακών δικτύων μεταφορών σε κυβερνοαπειλές· υπενθυμίζει τη 
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σημασία των πόρων και της περαιτέρω έρευνας όσον αφορά τους κινδύνους για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των αυτοματοποιημένων συστημάτων και των δεδομένων 
τους· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει την κυβερνοασφάλεια ως 
κανονικό σημείο της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών που σχετίζονται με τις μεταφορές· 

14. επικροτεί τις προσπάθειες για την εισαγωγή συστημάτων ΤΝ στον δημόσιο τομέα και 
πρόκειται να στηρίξει περαιτέρω συζητήσεις για τη διείσδυση της ΤΝ στις μεταφορές· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση της χρήσης της ΤΝ και των 
παρεμφερών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών και να καταρτίσει μη 
εξαντλητικό κατάλογο των τμημάτων υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο των συστημάτων 
ΤΝ που θα αντικαταστήσουν αποφάσεις στο πλαίσιο του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας στον εν λόγω τομέα·

15. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών αμυντικών 
ικανοτήτων στον τομέα της ΤΝ και για την κατοχύρωση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη δεοντολογικές παραμέτρους· τονίζει την ανάγκη 
αποφυγής του κατακερματισμού μέσω της δημιουργίας γεφυρών μεταξύ διαφόρων 
φορέων και τομέων εφαρμογής, μέσω της προώθησης της συμβατότητας και της 
διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα και μέσω της εστίασης σε κοινό έργο σε 
αρχιτεκτονικό επίπεδο και σε λύσεις πλατφόρμας· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο 
επόμενος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο οποίος ενθαρρύνει μεταξύ άλλων 
τις έξυπνες υποδομές, προβλέπει ταμείο για την προσαρμογή και για την ανάπτυξη 
στρατιωτικών και μη υποδομών διπλής χρήσης για τις μεταφορές στο ΔΕΔ-Μ, έτσι 
ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ των στρατιωτικών αναγκών και των αναγκών 
άμυνας, με σκοπό τη βελτίωση της στρατιωτικής και μη κινητικότητας εντός της 
Ένωσης· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για περαιτέρω ευρωπαϊκές επενδύσεις, έρευνα 
και πρωτοπορία στον τομέα των τεχνολογιών που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη και σημαντικό δυναμικό διττής χρήσης·

16. τονίζει ότι πολλές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας είναι καθοδηγούμενες από την αγορά, αλλά οι εμπορικές τεχνολογίες και 
τα προϊόντα που είναι διττής χρήσης και άμεσα διαθέσιμα χρησιμοποιούνται συχνά με 
καινοτόμο τρόπο για στρατιωτικούς σκοπούς· επισημαίνει, επομένως, ότι οι 
δυνατότητες διττής χρήσης των λύσεων που βασίζονται στην ΤΝ πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση προτύπων για τη χρήση της ΤΝ σε διάφορους 
κλάδους του εμπορικού και του στρατιωτικού τομέα· ζητεί να συμπεριληφθούν υψηλά 
δεοντολογικά πρότυπα και πολιτικές στην ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών, 
προϊόντων και αρχών λειτουργίας·

17. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων, πυρομαχικών, εξοπλισμού 
και στρατευμάτων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των επιτυχημένων στρατιωτικών 
επιχειρήσεων· τονίζει ότι η ΤΝ αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο και να 
προσφέρει πολλές δυνατότητες στον τομέα της στρατιωτικής υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και στις στρατιωτικές μεταφορές· επισημαίνει ότι διάφορες χώρες ανά τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, ενσωματώνουν όπλα και 
άλλα συστήματα ΤΝ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε χερσαίες, ναυτικές και εναέριες 
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πλατφόρμες· υπενθυμίζει ότι οι εφαρμογές της ΤΝ στον τομέα των μεταφορών θα 
μπορούσαν να προσφέρουν νέες δυνατότητες και να επιτρέψουν νέες μορφές τακτικής, 
όπως ο συνδυασμός πολλών συστημάτων, π.χ. των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
των μη επανδρωμένων σκαφών ή των αρμάτων, σε μια ανεξάρτητη και συντονισμένη 
επιχείρηση·

18. σημειώνει, επιπλέον, ότι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, ως ιδιαίτερη κατηγορία της 
ΤΝ στον στρατιωτικό τομέα, θα πρέπει να συζητούνται και να συμφωνούνται σε 
διεθνές επίπεδο, ιδίως στο φόρουμ της Σύμβασης του ΟΗΕ για ορισμένα συμβατικά 
όπλα· εφιστά την προσοχή στην εν εξελίξει διεθνή συζήτηση σχετικά με τα φονικά 
αυτόνομα οπλικά συστήματα με σκοπό τη ρύθμιση των αναδυόμενων στρατιωτικών 
τεχνολογιών και επισημαίνει ότι η ΕΕ, στο σύνολό της, μόλις πρόσφατα συμφώνησε να 
συζητήσει σχετικά με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στον τομέα της ΤΝ και την 
ψηφιοποίηση στον τομέα της άμυνας· πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο βοηθώντας τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την προσέγγισή τους για τη 
στρατιωτική ΤΝ, προκειμένου να ηγηθούν των διεθνών συζητήσεων.
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