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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μορφή τεχνολογίας με 
στρατηγική σημασία για τον τομέα των μεταφορών, και η οποία αναμένεται να ωφελήσει τους 
πολίτες και την κοινωνία, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αύξηση του επιπέδου 
ασφάλειας όλων των τρόπων μεταφοράς, και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και 
πιο βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να 
μετασχηματίσει σημαντικά την κοινωνία, ιδίως εάν καταστεί ευρέως διαθέσιμη και 
προσβάσιμη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις δυνατότητες της ΤΝ στον τομέα των μεταφορών 
μπορούν να αξιοποιηθούν μόνον εάν οι χρήστες γνωρίζουν τα δυνητικά οφέλη και προβλήματα 
αυτής της τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 
αυτό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την 
προώθηση της ψηφιακής ένταξης, και να διεξαχθούν ενημερωτικές εκστρατείες σε επίπεδο 
Ένωσης, οι οποίες να απεικονίζουν επακριβώς όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της ΤΝ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών πρέπει να συνάδει με δεοντολογικές αρχές, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η ΤΝ, η ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες είναι ανθρωποκεντρικές, να 
ενισχύεται η ευημερία των ανθρώπων, η ασφάλεια, η ευημερία της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος, να αντιμετωπίζονται τα σχετικά ηθικά διλήμματα, να γίνονται πλήρως σεβαστά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι αξίες και οι αρχές της Ένωσης, και να ευθυγραμμίζεται πλήρως 
με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει επίσης να εξετάζει ζητήματα που 
αφορούν την ποιότητα των συνόλων δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται στα αλγοριθμικά 
συστήματα, καθώς και τους ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα δεδομένων και 
συνάθροισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιόπιστη ΤΝ πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις αρχές 
δεοντολογίας: τον σεβασμό της ανθρώπινης αυτονομίας, την πρόληψη ζημίας, τη δικαιοσύνη 
και την εξηγησιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των εν λόγω δεοντολογικών αρχών 
απαιτεί τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τον τομέα των μεταφορών της Ένωσης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο λάθος εξακολουθεί να εμπλέκεται σε περίπου 
95 % όλων των τροχαίων ατυχημάτων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είχε ως 
στόχο να μειώσει τους ετήσιους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ένωση κατά 50 % έως 
το 2020 σε σύγκριση με το 2010, αλλά, δεδομένης της στασιμότητας της προόδου, ανανέωσε 
τις προσπάθειες της στο πλαίσιο πολιτικής της για την οδική ασφάλεια 2021-2030 - Επόμενα 
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βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, η 
ΤΝ, η αυτοματοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες έχουν μεγάλες δυνατότητες και ζωτική 
σημασία για την αύξηση της οδικής ασφάλειας μέσω της μείωσης των πιθανοτήτων 
ανθρώπινου σφάλματος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ, η αυτοματοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ΤΝ, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στον 
τομέα των μεταφορών που θα είναι ηθικά υπεύθυνες, ανθρωποκεντρικές και τεχνολογικά 
εύρωστες προσφέρει στις επιχειρήσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μια 
επιχειρηματική ευκαιρία να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες στον εν λόγω τομέα· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αυτές επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάκαμψη της βιομηχανίας της Ένωσης μετά την τρέχουσα υγειονομική και 
οικονομική κρίση και στη μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ευκαιρίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς 
η υιοθέτηση της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα επίπεδα 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα καινοτομίας στον εν λόγω τομέα μπορούν να 
επιτρέψουν σε περιφερειακούς συνεργατικούς σχηματισμούς να ευδοκιμήσουν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια  ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανάπτυξη της ΤΝ, της 
ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών έχει τη δυνατότητα να 
αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της οικονομίας της 
Ένωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τομείς όπως οι δημόσιες μεταφορές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συστήματα ΤΝ για ευφυή συστήματα μεταφορών με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση της αναμονής σε ουρές, τη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης, τη μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες, και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και, 
συνεπώς, την ενίσχυση των προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και 
μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος· 

1. επισημαίνει τις δυνατότητες για χρήση της ΤΝ, της ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών σε όλα τα αυτόνομα μέσα οδικών, σιδηροδρομικών, πλωτών και εναέριων 
μεταφορών, και επίσης για την προώθηση της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών 
και της διατροπικότητας, καθώς οι εν λόγω τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση 
του βέλτιστου συνδυασμού τρόπων μεταφοράς για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών· 
επιπλέον, τονίζει τις δυνατότητες που διαθέτουν για να καταστήσουν αποδοτικότερες τις 
μεταφορές, την εφοδιαστική και τις ροές κυκλοφορίας και να κάνουν όλους τους τρόπους 
μεταφοράς ασφαλέστερους, ευφυέστερους  και φιλικότερους προς το περιβάλλον· επισημαίνει 
ότι η δεοντολογική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί επίσης να θεωρηθεί ένα 
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σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την αποδοτικότητα 
των μεταφορών· 

2. επισημαίνει το γεγονός ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών και 
οικονομικών περιφερειών σημαίνει ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τις επενδύσεις και 
να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των μεταφορών, με την καθιέρωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή λύσεων ΤΝ και περαιτέρω καινοτομιών, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρήσεις που 
έχουν την έδρα τους στην Ένωση μπορούν να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης·

3. τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ χρειάζεται να επικαιροποιήσει το 
ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τις εν λόγω αναδυόμενες τεχνολογίες και τη χρήση τους στον 
τομέα των μεταφορών και ένα σαφές δεοντολογικό πλαίσιο για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών που αφορούν την ασφάλεια, τον σεβασμό της ανθρώπινης 
αυτονομίας, την εποπτεία και την ευθύνη, που θα αυξήσουν τα οφέλη που απολαμβάνουν όλοι 
και θα είναι καίριας σημασίας για την τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση της ΤΝ από τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις, και, ταυτόχρονα, θα διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων καθώς και τη διαλειτουργικότητα, χωρίς την επιβολή περιττών 
διοικητικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· τονίζει ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να διασφαλιστεί πως κάθε επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις 
εν λόγω αναδυόμενες τεχνολογίες βασίζεται πάντα σε πραγματική ανάγκη και συνάδει με την 
αρχή της βελτίωσης του νομοθετικού έργου και, εν προκειμένω:

α) καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σαφές πλαίσιο δεοντολογικών αρχών για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση της ΤΝ, της ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών· η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι 
συναφείς τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών πρέπει να αναπτύσσονται, να 
υλοποιούνται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εν λόγω δεοντολογικές αρχές·

β) συνιστά τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμονισμένη ταξινόμηση 
κινδύνων των βασιζόμενων στην ΤΝ τεχνολογιών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, οι 
οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργίες οχημάτων που ανατίθενται σε ανθρώπους και στην 
ΤΝ, και θα αποσαφηνίζουν τις ευθύνες και τις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· 

γ) καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο χρήσης της υφιστάμενης ευρωπαϊκής 
δομής εποπτείας της αγοράς για τα αλγοριθμικά συστήματα, περιλαμβανομένων των 
συναφών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων, για να εκδίδονται οδηγίες, 
γνωμοδοτήσεις και να παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη προς τις αρχές των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα·

δ) καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα ταξινόμησης κινδύνου όσον αφορά την ΤΝ 
για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας 
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εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
αναδυόμενες ανάγκες του τομέα των μεταφορών· 

ε) καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ΜΜΕ και να 
διαμορφώσει τη μελλοντική νομοθεσία κατά τρόπο που να βελτιώνει τις ευκαιρίες που 
έχουν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογίας ΤΝ· 

στ) θεωρεί απαραίτητη την ενδελεχή ενημέρωση των τελικών χρηστών όσον αφορά τη 
λειτουργία των συστημάτων μεταφορών και των οχημάτων που βασίζονται στην ΤΝ·

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνολογία ΤΝ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να 
ενισχύει την κοινή κοινωνική ευθύνη  θεωρεί ότι η ανάπτυξη αξιόπιστης, ηθικά υπεύθυνης και 
τεχνικά εύρωστης ΤΝ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 
που είναι ασφαλής και προσβάσιμη· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
προωθεί την υιοθέτηση της ΤΝ στον τομέα των μεταφορών και να προτείνει, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ, αντίστοιχες αλλαγές στην 
ενωσιακή νομοθεσία χωρίς καθυστέρηση και σε στενή συνεργασία με όλους τους 
συμφεροντούχους του τομέα των μεταφορών·

5. τονίζει ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση της ΤΝ πρέπει να καθιστά δυνατές τις ασφαλείς 
και προσβάσιμες υπηρεσίες μεταφοράς·

6. συνιστά την ανάπτυξη αξιόπιστων προτύπων ΤΝ σε επίπεδο Ένωσης για όλους τους 
τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, όσον αφορά την 
ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την τεχνική ευρωστία, τη δυνατότητα επιδιόρθωσης και 
ανακύκλωσης του σχετικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων, την ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων και 
τη διαφάνεια, και για τη δοκιμή βασιζόμενων στην ΤΝ οχημάτων και συναφών προϊόντων και 
υπηρεσιών·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την επιβολή αξιόπιστων προτύπων ΤΝ στην Ένωση· σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
τη δυνατότητα να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την προώθηση 
μιας κοινωνικά υπεύθυνης και βιώσιμης προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης και της χρήσης 
της·

8. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να αναθέσει τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, επιβολής και κυρώσεων σε έναν ή περισσότερους από τους υφιστάμενους 
αρμόδιους φορείς, όργανα ή οργανισμούς σε επίπεδο Ένωσης και να διερευνήσει πώς τα 
υφιστάμενα μέσα εποπτείας και ελέγχου στον τομέα των μεταφορών μπορούν να εξοπλιστούν 
και χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εποπτεία σε 
επίπεδο Ένωσης και να μπορέσει η Επιτροπή να αναλάβει δράση εάν ένα σύστημα ΤΝ που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
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δεοντολογίας και ασφάλειας·

9. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων ΤΝ, 
προκειμένου να καταστούν οι μεταφορές πιο ασφαλείς, αποδοτικές, προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές και πολυδεκτικές, μεταξύ άλλων για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και ιδίως 
τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των 
επιβατών.

10. εφιστά την προσοχή στην υψηλή προστιθέμενη αξία που παρέχουν τα αυτόνομα 
οχήματα στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς τα οχήματα αυτά τους επιτρέπουν να 
συμμετέχουν αποτελεσματικότερα σε ατομικές οδικές μεταφορές, διευκολύνοντας, με τον 
τρόπο αυτό, την καθημερινότητά τους·

11. τονίζει τη σημασία της προσβασιμότητας, ιδίως κατά τον σχεδιασμό συστημάτων 
κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS).

12. υπογραμμίζει την καίρια σημασία της επιστήμης των δεδομένων όσον αφορά τον 
σχεδιασμό απαλλαγμένων από διακρίσεις συστημάτων ΤΝ και την πρόληψη της χρήσης 
αλλοιωμένων δεδομένων· επιπλέον, προτείνει να ακολουθούνται διαδικασίες για την 
επεξεργασία δεδομένων που συνάδουν με τον ΓΚΠΔ και τηρούν τις αρχές της 
εμπιστευτικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

13. σημειώνει ότι τα συστήματα ΤΝ θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σημαντική μείωση 
του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης των 
χρόνων αντίδρασης και της καλύτερης συμμόρφωσης με τους κανόνες· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα 
είναι αδύνατο η χρήση αυτόνομων οχημάτων να έχει ως συνέπεια την εξάλειψη όλων των 
ατυχημάτων και υπογραμμίζει ότι αυτό καθιστά όλο και σημαντικότερη την εξηγησιμότητα 
των αποφάσεων της ΤΝ, προκειμένου να αιτιολογούνται οι ελλείψεις και οι ακούσιες συνέπειες 
των αποφάσεων της ΤΝ·

14. είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι πάντοτε δυνατή η εξήγηση των αποφάσεων της 
ΤΝ, καθώς και τυχόν σχετικών δεδομένων στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις αυτές, στους 
τελικούς χρήστες και σε άλλους συμφεροντούχους με μη τεχνικούς όρους·

15. σημειώνει ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή της ΤΝ στον τομέα των μεταφορών δεν θα 
επιτευχθεί χωρίς σύγχρονη υποδομή, η οποία αποτελεί ουσιώδες μέρος των ευφυών 
συστημάτων μεταφορών· τονίζει ότι οι υφιστάμενες ανισότητες όσον αφορά το επίπεδο 
ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών κινδυνεύουν να στερήσουν από τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και τους κατοίκους τους τα οφέλη από την ανάπτυξη της αυτόνομης 
κινητικότητας· ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των προκλήσεων για το μέλλον της αγοράς 

1 Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 
σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
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εργασίας που επιφέρει η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα των μεταφορών, και να 
χρηματοδοτηθεί επαρκώς ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής της στο δίκτυο 5G. 
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