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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:

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους 
μεταφοράς1 («οδηγία ITS») και τις συναφείς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της 
Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδρομικού συστήματος3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, 
σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα 
«έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών5,

– έχοντας υπόψη του ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την αυτόνομη 
οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία7,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα8,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα να 
αποφέρει οφέλη για τον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών και τουρισμού και να συμβάλει 
στη μετάβαση προς ένα ασφαλές, βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα μεταφορών, και 

1 ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
3 ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.
4 ΕΕ L 158 της 27.5.2016, σ. 1.
5 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 2.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0005.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0253.
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παράλληλα να διασφαλίζει επαρκή διαλειτουργικότητα με άλλους τομείς, ιδίως με την 
παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και να 
προωθηθούν στην αγορά δίκαιες συνθήκες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης, ιδίως για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και όλων 
των τρόπων μεταφοράς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα να 
συμβάλλει στην εναρμόνιση του ενωσιακού τομέα μεταφορών με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει να διευκολύνει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο και απρόσκοπτο 
πολυτροπικό ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών μηδενικών εκπομπών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού δεν επωφελούνται πλήρως από τα δεδομένα που παράγουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την αξία 
των δεδομένων τους, δεν διαθέτουν τα εργαλεία για να τα επεξεργαστούν, και δεν είναι 
επαρκώς προετοιμασμένες να λειτουργήσουν στην ψηφιακή οικονομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει οι αρχές της ιδιωτικότητας και της διασφάλισης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιβατών να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε 
νομοθετικής δράσης για τις ευρωπαϊκές μεταφορές, ιδίως όσον αφορά την 
ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα 
δεδομένα να αποσκοπεί στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ανταγωνιστικότητας, 
την ασφάλεια των μεταφορών, τη διαλειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη συνέχεια, 
την ασφάλεια της χρήσης δεδομένων, την απαλλαγή των μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση του αντικτύπου των μεταφορών στο περιβάλλον, 
την πολυτροπικότητα των μεταφορών, και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, 
ιδίως των ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να μειωθούν οι περιττές διοικητικές 
και οικονομικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και παράλληλα να 
δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των μεταφορών έχει ως 
στόχο να βελτιωθεί η διαχείριση της κυκλοφορίας και, συνεπώς, η ασφάλεια, η 
βιωσιμότητα, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και η αποδοτικότητα τόσο των 
επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
υψίστης σημασίας να εστιάσουμε σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία των 
δεδομένων, η ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων στον τομέα των μεταφορών θα 
έχει επιτυχία μόνον εάν η ΕΕ καταφέρει να επενδύσει επαρκώς σε τεχνολογίες και 
υποδομές, οι οποίες θα ενισχύσουν με τη σειρά τους την τεχνολογική ανεξαρτησία της 
Ευρώπης στο πλαίσιο της οικονομίας δεδομένων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει να λαμβάνει μέτρα για να 
ρυθμίσει πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται τα δεδομένα στον 
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τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1056 για τις 
ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές9, την οδηγία (ΕΕ) 
2019/1936 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών10, τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/1239 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας 
θυρίδας11, και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 ώστε να ληφθεί 
δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση 
μαζούτ από πλοία (COM(2019)0038)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα να 
ενισχύει την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών 
μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει τα δεδομένα να διατίθενται σύμφωνα με 
την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει η συλλογή, η ανταλλαγή και η χρήση των δεδομένων να 
τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και να εγγυώνται την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση του σκοπού, εξαιρουμένης 
της χρήσης τους σε τομείς όπως η διαφήμιση, καθώς και την προστασία των 
ευαίσθητων δεδομένων και τα πλέον υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας·

1. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων 
κινητικότητας, και αναγνωρίζει τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητές της· τονίζει ότι 
θα πρέπει ένας τέτοιος χώρος δεδομένων να αποφέρει οφέλη για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών μεταφορών, και παράλληλα να παρέχει πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους 
πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και ερευνητές και στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, τόσο εκείνες που παράγουν δεδομένα όσο και εκείνες που 
συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα, να συνυπολογίζει την 
ανταγωνιστικότητα, τα επιχειρηματικά μοντέλα και το εμπορικό απόρρητό τους, να 
αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, και να εγγυάται 
την κυβερνοασφάλεια και την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

2. εκφράζει τη φιλοδοξία του να κατακτήσει η ΕΕ την πρώτη παγκοσμίως θέση όσον 
αφορά την ψηφιακή καινοτομία, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και την έξυπνη 
χρήση των δεδομένων στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του 
τουρισμού·

3. υπογραμμίζει ότι πρέπει η μελλοντική νομοθεσία να διευκολύνει, και όχι να 
παρεμποδίζει, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία, και τη φορητότητα των 
δεδομένων, και επίσης να επιδιώκει την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των 
επιβατών, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις ψηφιακές 

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 
2020, για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, ΕΕ L 249 της 31.7.2020, σ. 
33.
10 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, 
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, 
ΕΕ L 305, της 26.11.2019, σ. 1.
11 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 
2010/65/ΕΕ, ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64.
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ευθύνες τους, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στον χώρο δεδομένων κινητικότητας·

4. επισημαίνει ότι ο εν λόγω ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για τον τομέα των μεταφορών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς 
έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αποδοτικότητα της οργάνωσης και διαχείρισης 
των κυκλοφοριακών ροών επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και να βελτιώσει και να 
καταστήσει αποδοτικότερη τη χρήση των υποδομών και των πόρων σε ολόκληρο το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

5. υπογραμμίζει ακόμη ότι ο εν λόγω ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων θα διασφαλίσει 
επίσης τη βελτιωμένη προβολή της αλυσίδας εφοδιασμού, τη διαχείριση των ροών 
κυκλοφορίας και εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο, τη διαλειτουργικότητα και την 
πολυτροπικότητα, καθώς και την απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου 
κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ, ιδίως στα διασυνοριακά τμήματα·

6. προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής ανταλλαγής 
δεδομένων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την παροχή κινήτρων 
στις επιχειρήσεις, ώστε να ανταλλάσσουν τα σχετικά δεδομένα τους, ενδεχομένως 
μέσω ενός συστήματος βασιζόμενου σε ανταμοιβές, με στόχο να συγκεντρωθούν 
τεράστια σύνολα δεδομένων για τις μεταφορές, στα οποία θα έχουν εξίσου πρόσβαση 
οι επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως οι επιχειρήσεις εκείνες που, λόγω έλλειψης πόρων, 
δυσκολεύονται να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να αξιοποιήσουν τα δικά τους 
δεδομένα και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται για να αποκομίσουν 
τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου· τονίζει την ανάγκη για συμβάσεις οι οποίες 
ορίζουν σαφώς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχουν οι φορείς συγκέντρωσης 
δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση, την αποθήκευση, την ανταλλαγή και την 
επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη χρήση των εν λόγω 
δεδομένων·

7. τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός σε παρόχους υπηρεσιών ή σε 
τεχνολογίες όσον αφορά τα δημοσίως συλλεγόμενα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι 
χρειάζεται τα προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης και οι δημόσιες συμβάσεις να 
αναπτύξουν επαρκώς τις ικανότητες των δημόσιων αρχών των κρατών μελών για 
αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
ανταλλαγή δεδομένων από επιχειρήσεις προς κυβερνητικούς φορές (B2G), μεταξύ 
κυβερνητικών φορέων (G2G), και από κυβερνητικούς φορείς προς επιχειρήσεις (G2B)·

8. σημειώνει το γεγονός ότι ένας μικρός αριθμός ψηφιακών πλατφορμών από τρίτες χώρες 
έχει αποκτήσει ισχυρή θέση στην αγορά της ΕΕ και έχει κατορθώσει να συσσωρεύσει 
μεγάλο όγκο δεδομένων, ενώ δραστηριοποιείται υπό ελάχιστη επίσημη και 
διαρθρωμένη κυβερνητική εποπτεία, με βάση ένα συνονθύλευμα νόμων για την 
προστασία της ιδιωτικότητας και την αυτορρύθμιση του κλάδου στη χώρα προέλευσής 
τους· επιβεβαιώνει ότι, δεδομένης της κατάστασης αυτής, πρέπει να εκπονηθεί 
ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα διευκολύνει τη δημιουργία και την ανάπτυξη ψηφιακών 
πλατφορμών εντός της ΕΕ, και παράλληλα θα μειώσει την εξάρτηση από ξένες 
πλατφόρμες και θα αυξήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· θεωρεί υψίστης 
σημασίας, σε περιπτώσεις όπου σημειώνονται καταλλήλως προσδιορισμένες 
συστημικές ανισορροπίες της αγορά, και εφόσον αιτιολογείται για λόγους υπέρτερου 
δημόσιου συμφέροντος, να θεσπίσει η ΕΕ δεσμευτικές υποχρεώσεις σχετικά με την 
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ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα μεταξύ επιχειρήσεων 
(B2B) και B2G, τηρώντας πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και το εμπορικό απόρρητο, προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με στόχο να στηριχθεί η άνοδος των 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, και παράλληλα να 
προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών στην ιδιωτικότητα· ζητεί να εφαρμοστεί 
ορθά η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα12, η οποία πρότεινε νέους κανόνες όσον αφορά 
την ανταλλαγή δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών·

9. παρατηρεί ότι, όσον αφορά τα δεδομένα που παράγονται από τον τομέα των 
μεταφορών, πρέπει να αποσαφηνιστεί η κυριότητα και τα δικαιώματα χρήσης, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελευθερία ανταλλαγής και επεξεργασίας μη προσωπικών, καθώς και 
ανωνυμοποιημένων, δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς· τονίζει την 
ανάγκη να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την άρση των φραγμών στην ανταλλαγή και 
την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων·

10. λαμβάνει υπό σημείωση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων13 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 
συνδεδεμένα οχήματα, οι οποίες επισημαίνουν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα της διάκρισης μεταξύ προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων όσον αφορά 
τα εν λόγω οχήματα, και να τηρηθεί ο κανόνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, σύμφωνα με τον οποίον για την πρόσβαση στα δεδομένα σε τερματικό 
εξοπλισμό, καθώς και για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, απαιτείται η εκ των 
προτέρων συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· 
υπογραμμίζει τη σημασία να γίνει νομική διάκριση μεταξύ προσωπικών και μη 
προσωπικών δεδομένων, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου· καλεί την Επιτροπή να 
εκδώσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των 
διατάξεων του κανονισμού 2016/679 σε μεικτά σύνολα δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης σεβασμός για την ιδιωτικότητα των 
δεδομένων·

11. παρατηρεί ότι οι ευρωπαϊκοί τομείς των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
ενωσιακής αξιακής αλυσίδας εφοδιαστικής, και του τουρισμού παράγουν από κοινού 
μεγάλο όγκο δεδομένων στρατηγικής και οικονομικής σημασίας· τονίζει ότι η 
περαιτέρω ψηφιοποίηση των τομέων αυτών, με τη δημιουργία επιπλέον 
επιχειρηματικών μοντέλων και νέων ευκαιριών απασχόλησης, αναμένεται να ενισχύσει 
την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία στους ευρωπαϊκούς τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού· τονίζει ότι θα πρέπει η συλλογή, η ανταλλαγή και η 
χρήση δεδομένων να αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας 
των μεταφορών, και στη μείωση των εκπομπών, και ότι θα πρέπει να προωθείται η 
ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των κατάλληλων διασφαλίσεων για την 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια·

12 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα 
ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56.
13 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Κατευθυντήριες γραμμές 1/2020 για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο συνδεδεμένων οχημάτων και εφαρμογών που συνδέονται με την 
κινητικότητα.
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12. παρατηρεί ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και οι ψηφιακές πλατφόρμες 
παράγουν τεράστιο όγκο ανεπεξέργαστων δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που δεν 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία προς χρήση, και μη προσωπικών δεδομένων που 
μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον τόσο εντός όσο και εκτός του τομέα 
των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για τη δημοσιοποίηση των εν 
λόγω δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και να αναπτύξει ένα μοντέλο συνεργασίας 
μεταξύ συμφεροντούχων·

13. αναγνωρίζει τα οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων για την ασφάλεια των μεταφορών και 
για τη βιώσιμη και αποδοτική διαχείριση των μεταφορών· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία 
της λήψης ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια, ώστε να προλαμβάνεται η παράνομη χρήση των 
δεδομένων κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή τους·

14. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει σημαντικές ευκαιρίες για την επίτευξη διαλειτουργικής, αποδοτικής και 
ασφαλούς κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των 
επιβατών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη μείωση των εκπομπών και των 
τομεακών δαπανών·

15. σημειώνει ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της ΤΝ, όπως η αυτόνομη οδήγηση, τα 
συνδεδεμένα οχήματα και οι τεχνολογίες αναγνώρισης του χρήστη στον ταξιδιωτικό 
κλάδο, ενέχουν σημαντικούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να 
αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης, ώστε να αποφευχθούν οι 
αρνητικές συνέπειες για Ευρωπαίους ταξιδιώτες και καταναλωτές· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, τους δυνητικούς κινδύνους και τις δυνατότητες παραβίασης των 
δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα στο πλαίσιο της χρήσης βιομετρικών τεχνολογιών· 
τονίζει ότι πρέπει η χρήση δημόσιων και ιδιωτικών οχημάτων και υποδομών 
μεταφορών, καθώς και τουριστικών υπηρεσιών, να συνεχίσει να είναι δυνατή για τους 
πολίτες χωρίς υποχρεωτική βιομετρική αναγνώριση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
όπου η χρήση τεχνολογίας βιομετρικής αναγνώρισης είναι απαραίτητη για λόγους 
υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος που ορίζονται σαφώς στη νομοθεσία της ΕΕ ή των 
κρατών μελών·

16. τονίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει καίριο ρόλο, και υπογραμμίζει τη 
σημασία να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ, η ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες θα 
παραμείνουν ανθρωποκεντρικές, και ταυτόχρονα θα βελτιώνουν την ευημερία και την 
ασφάλεια των ανθρώπων, καθώς και την ευημερία της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος, με την άμβλυνση των κινδύνων που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις ειδικές ανάγκες 
των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού και των διάφορων τρόπων τους στην 
επικείμενη πρωτοβουλία της για την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της·

17. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστική πρόσβαση στα δεδομένα είναι υψίστης σημασίας για 
την ανάπτυξη της ΤΝ, ολοένα και περισσότερο στους τομείς των μεταφορών και του 
τουρισμού, και ότι τα οφέλη της τεχνολογίας ΤΝ μπορούν να αξιοποιηθούν μόνον εάν 
διατίθεται, χωρίς υπερβολικές ρυθμιστικές επιβαρύνσεις, τεράστιος όγκος ποιοτικών 
συνόλων δεδομένων σε ερευνητές και επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όταν η εφαρμογή ΤΝ 
για την οποία χρησιμοποιούνται τα δεδομένα δεν συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους·



AD\1223156EL.docx 9/17 PE652.598v02-00

EL

18. τονίζει ότι, χωρίς μια ειδική ανά τομέα στρατηγική για τα δεδομένα των μεταφορών 
σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων και βελτίωσης 
της ποιότητάς τους, η ΕΕ θα υστερεί όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ στο 
σύνολο του τομέα, με αποτέλεσμα να απωλέσει την ανταγωνιστικότητά της·

19. επισημαίνει ότι απαιτείται κανονιστική διάκριση μεταξύ ΤΝ υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου βάσει του τρόπου χρήσης των δεδομένων· σημειώνει ότι πρέπει η εν λόγω 
διάκριση να μην γίνεται βάσει τομέα, πράγμα που θα μπορούσε να παρεμποδίσει 
δυνητικά την τεχνολογική ανάπτυξη ενός ολόκληρου τομέα, αλλά βάσει του τρόπου 
εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια στο κανονιστικό πεδίο και η 
αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου·

20. παρατηρεί την απτή ανασφάλεια δικαίου την οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και 
οι ερευνητές που χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, καθώς και το γεγονός ότι 
παρεμποδίζει την καινοτομία· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει καθοδήγηση 
σχετικά με τις διαδικασίες για τη χρήση προεγκριθέντων δεδομένων, καθώς και την 
ψευδωνυμοποίηση και ανωνυμοποίηση, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
για τους συμφεροντούχους που εξαρτώνται από τη χρήση δεδομένων στους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού· διατείνεται ότι θα πρέπει οι εθνικοί οργανισμοί να 
ακολουθούν την εν λόγω ενωσιακή καθοδήγηση κατά την άσκηση των εξουσιών τους, 
ώστε να διασφαλίζονται η κανονιστική συνεκτικότητα και οι απρόσκοπτες ροές 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

21. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου και το περιθώριο για την εποπτεία της ανάπτυξης 
των κανόνων που αφορούν τα δεδομένα, καθώς και για την κατανόησή τους, αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες καινοτομίας 
των επιχειρήσεων και ερευνητών της Ευρώπης·

22. τονίζει ότι η απουσία διαλειτουργικότητας και ενιαίων προτύπων παρεμποδίζει 
σημαντικά την ανταλλαγή και τον συνδυασμό των δεδομένων μεταφορών και 
κινητικότητας από διαφορετικές πηγές· τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη σύγχρονων 
ψηφιακών λύσεων για τις μεταφορές και τον τουρισμό, όπως τα αυτόνομα οχήματα και 
τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), είναι αδύνατη χωρίς τη θέσπιση κοινών, 
ομοιόμορφων και διαρθρωμένων μηχαναγνώσιμων μορφοτύπων δεδομένων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα πρέπει να βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα 
καταγραφής· εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει εν 
προκειμένω η ευρωπαϊκή πολυμερής πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τα δεδομένα στον 
τομέα των μεταφορών, ώστε να βελτιστοποιήσει τη διαλειτουργικότητα, τη 
συμβατότητα και τη συνέχεια των δεδομένων στο σύστημα μεταφορών·

23. σημειώνει ότι η επιτυχία της ενωσιακής στρατηγικής για τα δεδομένα, ιδίως στον τομέα 
των μεταφορών, εξαρτάται από μια αξιόπιστη βιομηχανική πολιτική, με επενδύσεις, 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε νέες υποδομές δεδομένων και σε 
μια οικονομία δεδομένων που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθεκτικού ενωσιακού 
δικτύου, το οποίο θα προωθήσει την ταχεία κατανάλωση και ανταλλαγή δεδομένων, θα 
βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα προς όφελος όλων των συμφεροντούχων, και 
παράλληλα θα διασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον ψηφιακό τομέα·
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24. επικροτεί την πρόταση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα όσον αφορά τις 
συμβατές διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών και τους μορφότυπους δεδομένων, 
καθώς η διαλειτουργικότητα των μορφοτύπων διασφαλίζει επίσης τον θεμιτό 
ανταγωνισμό και τους ίσους όρους ανταγωνισμού·

25. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές, ώστε να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δραστηριότητα άλλων τομέων, όπως η υγεία, τα τρόφιμα 
και οι κατασκευές· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ 
των διαφόρων χώρων δεδομένων που σκοπεύει να δημιουργήσει η Επιτροπή, να 
εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης, να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, και να 
διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων· ζητεί να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των κρατών μελών, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διατομεακή 
ροή δεδομένων, με διάλογο μεταξύ των κυβερνητικών φορέων και των 
συμφεροντούχων που αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός κοινού τρόπου συλλογής 
δεδομένων με βάση τις αρχές της ευρεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της 
διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης·

26. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης 
(GNSS) για τις μεταφορές βαρέων εμπορευμάτων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση των φορτηγών και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο· τονίζει ότι αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε 
χαμηλότερο κόστος αγωγής και νοσηλείας κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, και να 
εγγυηθεί καλύτερη οδική ασφάλεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την επεξεργασία των 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (όπως δεδομένα για τους διαθέσιμους χώρους 
στάθμευσης)· σημειώνει ότι το GNSS θα μπορούσε να συμβάλει στην επιβολή του 
νόμου με την πρόληψη παράνομων επιχειρήσεων·

27. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ορισμένες τρίτες 
χώρες αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα αδικαιολόγητους φραγμούς και ψηφιακούς 
περιορισμούς· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τους 
αδικαιολόγητους αυτούς φραγμούς στις διεθνείς ροές δεδομένων στο πλαίσιο διμερών 
συζητήσεων και διεθνών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΕ·

28. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες διευκόλυνσης των ροών 
δεδομένων με στρατηγικά σημαντικές τρίτες χώρες, σε πλήρη συμμόρφωση με το 
κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· σημειώνει ότι, για τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να αποφεύγονται, κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις γεωγραφικού 
περιορισμού των δεδομένων, ότι πρέπει τα δεδομένα να καλύπτονται από τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ, και ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την επάρκεια σε συνεργασία με τρίτες χώρες·

29. επισημαίνει ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα μπορούσε να βελτιώσει την αποδοτικότητα 
της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια για όλους τους τρόπους 
μεταφοράς· τονίζει τα δυνητικά οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων, όπως η πλοήγηση 
σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή κυκλοφορίας και η ειδοποίηση σε πραγματικό 
χρόνο σχετικά με καθυστερήσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, για την αποφυγή των 
επιπλέον ωρών εργασίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και την αποφυγή σημείων 
συμφόρησης· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης ισχυρών και αποτελεσματικών 
μέτρων κυβερνοασφάλειας, ώστε να προλαμβάνεται η παράνομη χρήση δεδομένων 
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κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή τους, καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών τεχνικών και νομικών προβλημάτων, ιδίως στα 
διασυνοριακά τμήματα·

30. παρατηρεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς στον τομέα των μεταφορών παράγουν σημαντικό 
όγκο δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται κατά την παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας ή την εκτέλεση καθηκόντων που συγχρηματοδοτούνται από δημόσια 
κονδύλια, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες· τονίζει ότι, δεδομένης της σημασίας και της 
μεγάλης αξίας τους για την κοινωνία, θα πρέπει τα εν λόγω δεδομένα να διατίθενται για 
επαναχρησιμοποίηση προς το δημόσιο συμφέρον, και θα πρέπει παράλληλα να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγγυηθεί την ορθή χρήση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
που συλλέγονται από εφαρμογές και υπηρεσίες που συνδέονται με τις μεταφορές και 
τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλασιμότητας των χρηστών, των επιβατών 
και των καταναλωτών των εφαρμογών αυτών·

31. λαμβάνει υπό σημείωση το έργο του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA) όσον αφορά τη διασφάλιση των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στον τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει 
το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) για τον τομέα των μεταφορών, καθώς εγγυάται 
καλύτερες επιχειρησιακές επιδόσεις, αυξημένη ασφάλεια, και αποδοτικές υπηρεσίες σε 
πραγματικό χρόνο· επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες επόμενης γενιάς στον τομέα των 
μεταφορών θα αποθηκεύουν τα δεδομένα κοντά στο σημείο παραγωγής των δεδομένων 
(δεδομένα υπολογιστικής παρυφών), αυξάνοντας τους κυβερνοκινδύνους· ζητεί να 
ακολουθηθεί συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να καταρτιστούν κοινά 
πρωτόκολλα για την ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και για την ασφαλή 
αποθήκευση και επεξεργασία τους, στο σύνολο του τομέα των μεταφορών·

32. τονίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών θα μπορούσε να 
διευκολύνει τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ, τα οποία συχνά 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών 
χορήγησης άδειας· επισημαίνει ότι ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων 
προετοιμασμένος για την αύξηση της ανταλλαγής δεδομένων και της ψηφιοποίησης θα 
μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της οδηγίας για το έξυπνο ΔΕΔ-Μ 
και, συνεπώς, στην εφαρμογή ενωσιακών μέτρων εξορθολογισμού όσον αφορά τις 
διαδικασίες χορήγησης άδειας, τις διαδικασίες σύναψης διασυνοριακών συμβάσεων και 
άλλες διοικητικές διαδικασίες· επισημαίνει ότι αυτή η απλούστευση των διαδικασιών 
είναι καθοριστική για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών με αποδοτικότερο τρόπο, με την άρση των τεχνικών φραγμών και την 
ελάττωση του διοικητικού φόρτου, και, συνεπώς, τη μείωση των πιθανοτήτων για 
καθυστερήσεις και αυξημένες δαπάνες σε έργα υποδομής μεταφορών ΔΕΔ-Μ·

33. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον τομέα των 
επιδόσεων και της ασφάλειας των μεταφορών· τονίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα 
μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών 
εταιρικών συμπράξεων· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις στους 
διάφορους τρόπους μεταφοράς μπορούν να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στην ασφαλή, 
βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ·
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34. τονίζει την ανάγκη να ρυθμιστεί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων φορέων 
(G2G) σε διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως σε τομείς όπως οι πληροφορίες για το 
ιστορικό χρήσης των μεταχειρισμένων οχημάτων· σημειώνει ότι η απουσία 
ομοιόμορφου διασυνοριακού συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τα οχήματα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στην προστασία των 
καταναλωτών από απάτες·

35. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ανταλλαγή δεδομένων στη δημιουργία 
διαλειτουργικών, πολυτροπικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων· επισημαίνει την 
ιδιαίτερη ανάγκη για έκδοση ενιαίων εισιτηρίων στον σιδηροδρομικό τομέα, και καλεί 
την Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, με σκοπό να διευκολυνθούν τα διεθνή σιδηροδρομικά 
ταξίδια·

36. τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
και για την καινοτομία· επισημαίνει τα οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα 
των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές·

37. σημειώνει τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών 
μεταφορών, και μεταξύ οχημάτων και υποδομών μεταφορών, καθώς και μεταξύ 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
οχημάτων και υποδομών μεταφορών·

38. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει ταχέως την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο, ώστε να επωφεληθεί από το διαλειτουργικό σύστημα 
σηματοδότησης·

39. ζητεί να καταρτιστεί στρατηγική για τα δεδομένα που θα αποσκοπεί στην επίτευξη 
βιωσιμότητας για όλους τους τρόπους μεταφοράς· επισημαίνει τη σημασία των 
σιδηροδρόμων ως τρόπου μεταφοράς με το χαμηλότερο συνολικά αποτύπωμα άνθρακα 
τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα·

40. ζητεί να παρακολουθείται η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μεταφορές, και 
ειδικότερα του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1056 για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά 
με τις εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών14 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας, με γνώμονα να εξασφαλιστεί 
στήριξη για τις επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση, και να βελτιωθεί η 
ανταλλαγή δεδομένων από επιχειρήσεις προς διοικητικούς φορείς (B2A), από 
επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C), B2B, B2G και G2B·

41. τονίζει την ανάγκη για ενωσιακή νομοθετική πρόταση που θα προβλέπει ένα πλαίσιο 
διακυβέρνησης σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, τόσο για τις δημόσιες αρχές 
όσο και για τις επιχειρήσεις, στα οποία θα έχουν επίσης πρόσβαση οι φορείς ανάπτυξης 
τεχνολογιών· θεωρεί ότι, εάν οι επιχειρήσεις και το κοινό έχουν τη δυνατότητα να 
επαναχρησιμοποιούν δεδομένα, αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση 

14 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1.
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κοινωνιακών προκλήσεων και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη·

42. προτείνει στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία κατάρτισης ρυθμιστικού πλαισίου για την 
ανταλλαγή διαλειτουργικών δεδομένων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 
2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 
«Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού συστήματος15 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2014 της Επιτροπής, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας 
για το υποσύστημα «Τηλεματικές εφαρμογές για εμπορευματικές μεταφορές» του 
σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης16·

43. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν ευφυείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές στον τομέα της αστικής και υπεραστικής 
κινητικότητας, όπως ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, και παράλληλα να 
δημιουργηθεί ένα ευρέως προσβάσιμο, οικονομικά προσιτό, έξυπνο, βιώσιμο, 
αποτελεσματικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο δεν 
εισάγει διακρίσεις με βάση τη φυλή, την ταυτότητα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό· 
σημειώνει, εν προκειμένω, τη σημασία της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) και της 
εφοδιαστικής ως υπηρεσίας (LAAS), καθώς και τα δυνητικά οφέλη τους ως προς τη 
Συμφωνία του Παρισιού και τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να τηρεί την αρχή των «δεδομένων προς το 
δημόσιο συμφέρον», να συνυπολογίζει πλήρως τα δεδομένα που παράγονται από 
ενεργούς τρόπους μεταφοράς, και να διευκολύνει την ανταλλαγή συνόλων δεδομένων 
με στόχο την τροφοδότηση της έρευνας και την προώθηση της υιοθέτησης πολιτικών 
για την τόνωση της κινητικότητας για όλους τους πολίτες της ΕΕ· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία εναλλακτικών μέσων μεταφοράς που 
χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες με στόχο την αύξηση της κοινοχρησίας των 
μέσων αυτών, και μεταξύ άλλων της κοινοχρησίας αυτοκινήτων και ποδηλάτων·

44. επισημαίνει ότι θα πρέπει η ψηφιοποίηση των εγγράφων στις εμπορευματικές και 
επιβατικές μεταφορές να αποσκοπεί στη μείωση του κόστους και του διοικητικού 
φόρτου για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τους χρήστες, να βοηθά να 
καταστούν οι εν λόγω δραστηριότητες πιο αποδοτικές και βιώσιμες, και παράλληλα να 
διασφαλίζει την προστασία των θέσεων εργασίας, με τακτική κατάρτιση, επανειδίκευση 
και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα εργατικό δυναμικό 
εξοικειωμένο με τα δεδομένα, και να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και 
των καινοτόμων τεχνολογιών, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού 
τομέα μεταφορών και της φιλικότητάς του προς τον χρήστη· ζητεί να δοθεί στους 
φορείς εκμετάλλευσης από όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στις ΜΜΕ, η δυνατότητα να 
παρέχουν ελεύθερα υπηρεσίες μεταφορών στην ενιαία αγορά, χάρη στην εύκολη 
επαλήθευση της ταυτότητας και της άδειάς τους·

45. τονίζει ότι οι παραδοσιακές μορφές απασχόλησης στον σύγχρονο τομέα μεταφορών θα 
μειωθούν σημαντικά ή θα εξελιχθούν σε νέους ρόλους όπου θα απαιτούνται νέες 

15 ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11.
16 ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 438.
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δεξιότητες· επισημαίνει την ανάγκη για προγράμματα που αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή στην επανειδίκευση των εργαζομένων που 
απασχολούνται στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
εργατικό δυναμικό εξοικειωμένο με τα δεδομένα, και παράλληλα να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

46. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των νεοφυών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, και να σχεδιάσει τη μελλοντική νομοθεσία κατά τρόπο 
που να βελτιώνει τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις αυτές·

47. υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η θέσπιση απαιτήσεων που παρεμποδίζουν τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλομορφία των παραγόντων, να διασφαλιστεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός, και να 
προληφθεί η δημιουργία μονοπωλίων·

48. παρατηρεί ότι θα πρέπει οι ισχύουσες οδηγίες, όπως η οδηγία ITS, να μην 
αποδυναμωθούν από μια γενική δέσμη κανόνων, και ότι η διευκόλυνση ενός 
περιβάλλοντος ανταλλαγής δεδομένων θα έχει καίρια σημασία για την ΕΕ τα προσεχή 
έτη· καλεί την Επιτροπή συμπεριλάβει στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας ITS 
την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως στο πεδίο των συστημάτων κρατήσεων και έκδοσης 
εισιτηρίων·

49. σημειώνει τη σημασία της συλλογής και ανάλυσης οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων για τον κλάδο του τουρισμού, ως μέσο για την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
καθώς και τη σημασία να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο χάρη στον συνδυασμό επίσημων 
στατιστικών στοιχείων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και/ή μαζικών δεδομένων, 
ώστε να εξατομικευθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στο σύνολο του οικοσυστήματος 
της τουριστικής βιομηχανίας·

50. ζητεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον τουρισμό με στόχο 
να παρέχεται βοήθεια σε όλους τους παράγοντες του τομέα, ιδίως στις ΜΜΕ, ώστε να 
επωφεληθούν από τεράστιο όγκο δεδομένων κατά την εφαρμογή πολιτικών και την 
υλοποίηση έργων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και παράλληλα να διευκολυνθεί 
η ανάκαμψη και να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση·

51. υπογραμμίζει τα τεράστια οφέλη που αποφέρουν τα δεδομένα στον τομέα του 
τουρισμού, καθώς θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών φορέων όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών 
για να διασφαλιστεί η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του 
τουρισμού· σημειώνει τα οφέλη της χρήσης συνόλων δεδομένων για τον τουρισμό όσον 
αφορά την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση του πλήθους, την εμπειρία του πελάτη και 
τα προγράμματα γλωσσικών υπηρεσιών·

52. επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τον τουριστικό κλάδο στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός βασίζεται σήμερα σε 
μεγάλο βαθμό σε καταναλωτές που χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες· καλεί την 
Επιτροπή να εντάξει τον τουριστικό τομέα στο πλαίσιο διακυβέρνησης για τους κοινούς 
χώρους δεδομένων, ώστε να μπορέσει το οικοσύστημα της τουριστικής βιομηχανίας 
στο σύνολό του να προσηλωθεί πλήρως στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τη 
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βιωσιμότητα·

53. παρατηρεί ότι τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα αποδοτικό εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων, και ενθαρρύνει τη χρήση αμερόληπτων 
συνόλων δεδομένων, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των γυναικών στον τομέα των 
μεταφορών·

54. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να καταρτίσει πολιτικές σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να προωθηθεί η εκπαίδευση στους κλάδους των θετικών επιστημών, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), με στόχο την ανάπτυξη 
ταλέντων στους κλάδους αυτούς· υπογραμμίζει την ανάγκη να συγκρατηθούν εντός της 
ΕΕ τα εν λόγω ταλέντα, με τη δημιουργία σταδιοδρομιών σε τομείς όπως η ανάπτυξη 
λογισμικού και η επιστήμη των δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα 
των φύλων εντός του τομέα, και με τη χρηματοδότηση ερευνών που θα οδηγήσουν στη 
διαμόρφωση ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών επόμενης γενιάς.
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