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Τροπολογία 1
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία4α,
_________________
4α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en

Τροπολογία 2
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καθορίσθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2020 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα5α,
_________________
5α  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0253.

Or. en

Τροπολογία 3
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– 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 
μεταφορών6α,
_________________
6α ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 4
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 
οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδρομικού συστήματος7α,
_________________
7α ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 5
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/919, της 
27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τεχνική 
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προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα 
υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και 
σηματοδότηση» του σιδηροδρομικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης8α,
_________________
8α ΕΕ L 158 της 27.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 6
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να δημιουργηθούν και να 
προωθηθούν δίκαιες συνθήκες στην αγορά 
για την οικονομία και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης, ειδικότερα για τις ΜΜΕ στον 
τομέα του τουρισμού και των μεταφορών, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
δεδομένα και τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης, και να διασφαλιστεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των 
παραγόντων της αγοράς·

Or. ro

Τροπολογία 7
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών, ιδίως 
μέσω της παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και 
να προωθηθούν δίκαιες συνθήκες στην 
αγορά για την οικονομία και τις 
επιχειρήσεις της Ευρώπης, ιδίως για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να διασφαλιστεί 
ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των 
παραγόντων της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, ιδίως 
για τις ΜΜΕ, και να διασφαλιστεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των 
παραγόντων της αγοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τριτογενής τομέας και η 
κοινωνία των πολιτών θα μπορούσαν 
επίσης να εκφέρουν άποψη, μαζί με τις 
επιχειρήσεις και τις πολιτικές διοικήσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
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Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών και να 
συμβάλλει στη μετάβαση προς ένα 
ασφαλές, βιώσιμο και αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και να 
προωθηθούν δίκαιες συνθήκες στην αγορά 
για την οικονομία και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης και να διασφαλιστεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της 
αγοράς και όλων των τρόπων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 10
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή 
διαλειτουργικότητα με άλλους τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Or. de
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Τροπολογία 11
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δίκαιες 
συνθήκες στην αγορά για την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα να αποφέρει οφέλη στον 
ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να δημιουργηθούν και να 
προωθηθούν δίκαιες συνθήκες στην αγορά 
για την οικονομία και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης και να διασφαλιστεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της 
αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 12
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. 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 μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την αξία των 
δεδομένων τους, δεν διαθέτουν τα 
εργαλεία για να τα επεξεργαστούν και δεν 
είναι επαρκώς προετοιμασμένες για τη 
λειτουργία τους στην ψηφιακή οικονομία·

Or. pl

Τροπολογία 13
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Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
θα πρέπει να συμβάλλει στην εναρμόνιση 
του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να διευκολύνει τη μετάβαση προς 
έναν βιώσιμο, μηδενικών εκπομπών 
ρύπων και απρόσκοπτο πολυτροπικό 
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές της ιδιωτικότητας και της 
διασφάλισης των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και των επιβατών θα 
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε 
νομοθετικής δράσης για τις ευρωπαϊκές 
μεταφορές, μεταξύ άλλων ιδίως όσον 
αφορά την ψηφιοποίηση·
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Or. en

Τροπολογία 15
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στην 
ασφάλεια των μεταφορών, στη 
διαλειτουργικότητα, στη συμβατότητα, 
στη συνέχεια, στην ασφάλεια της χρήσης 
δεδομένων, στην απαλλαγή των 
μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα 
και στη μείωση των επιπτώσεων των 
μεταφορών στο περιβάλλον, για 
παράδειγμα καθιστώντας την κυκλοφορία 
αποδοτικότερη και μειώνοντας την 
κατανάλωση καυσίμων, στην 
πολυτροπικότητα των μεταφορών και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εγγράφων, προκειμένου να μειωθούν ο 
διοικητικός φόρτος και το κόστος για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 16
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
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διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές·

βελτίωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
ανταγωνιστικότητας, στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
ποιοτική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 17
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα δεδομένα να αποσκοπεί στη 
διαλειτουργικότητα, στην ασφάλεια της 
χρήσης δεδομένων, στην πολυτροπικότητα 
των μεταφορών και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ιδίως των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, προκειμένου να 
μειωθούν ο περιττός διοικητικός φόρτος 
και το περιττό κόστος για τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 18
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή, 
η ανταλλαγή και η χρήση δεδομένων στον 
τομέα των μεταφορών έχουν ως στόχο να 
βελτιωθεί η διαχείριση της κυκλοφορίας 
και της κινητικότητας, και συνεπώς η 
ασφάλεια, η βιωσιμότητα και η 
αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι συνιστάται η χρήση ανοιχτών 
δεδομένων και λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών, όπως 
ορίζει ο επικείμενος κανονισμός σχετικά 
με την κλιματική ουδετερότητα 
(ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) και 
ολόκληρη η δέσμη νομοθετικών μέτρων 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η ιδιωτικότητα των 
χρηστών, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
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ευαίσθητων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 20
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών με δέοντα σεβασμό προς τα 
δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την 
ιδιωτικότητα των δεδομένων, την 
προστασία των δεδομένων, την 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και την 
ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 21
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
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διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή στο 
πεδίο της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και να προστατεύεται  η 
ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 22
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η 
διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή 
δεδομένων, η προστασία των δεδομένων, 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και η 
ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων·

Or. pl

Τροπολογία 23
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ



AM\1216779EL.docx 15/75 PE660.081v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
ευαίσθητων δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
μεταφορών έχει ως στόχο να βελτιωθεί η 
διαχείριση της κυκλοφορίας, και συνεπώς 
η αποδοτικότητα τόσο των επιβατικών όσο 
και των εμπορευματικών μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στραφεί η προσοχή σε 
ευαίσθητα ζητήματα, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η ιδιωτικότητα, τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και η 
ασφάλεια των ευαίσθητων και 
προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
έχει ήδη προβεί στη λήψη μέτρων για να 
ρυθμίσει πώς θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα στον τομέα των μεταφορών, 
μεταξύ άλλων μέσω 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 υποδομών, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ή του 
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 τα δεδομένα κατανάλωσης 
μαζούτ από πλοία·
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Or. en

Τροπολογία 25
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
θα πρέπει να ενισχύει την ασφάλεια, τη 
βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των 
ευρωπαϊκών μεταφορών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόσβαση στα δεδομένα θα 
πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την 
αρχή «ανοικτή στο μέτρο του δυνατού, 
κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή, η 
ανταλλαγή και η χρήση δεδομένων πρέπει 
να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
ΕΕ και να διασφαλίζουν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση του 
σκοπού και εξαιρουμένης της χρήσης 
δεδομένων σε τομείς όπως ο 
διαφημιστικός τομέας, την προστασία 
των ευαίσθητων δεδομένων και τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 26
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων στον 
τομέα των μεταφορών θα έχει επιτυχία 
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μόνο εάν η ΕΕ καταφέρει να επενδύσει 
επαρκώς σε τεχνολογία και υποδομές, τα 
οποία με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την 
τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης 
όσον αφορά την οικονομία δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί επί του παρόντος 
έναν οικονομικό τομέα που εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα, από την 
ανταλλαγή και χρήση δεδομένων από 
ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν 
συναφή με τον τουρισμό προϊόντα και 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 28
Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα· 
επισημαίνει ότι ο εν λόγω ευρωπαϊκός 
χώρος δεδομένων θα έχει ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον για τον τομέα των μεταφορών 
και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποδοτικότητα σε επίπεδο οργάνωσης 
και διαχείρισης των κυκλοφοριακών 
ροών επιβατών και εμπορευμάτων, 
καθώς και να καταστεί καλύτερη και πιο 
αποδοτική η χρήση των υποδομών και 
των πόρων σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· 
υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι ο εν λόγω 
ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων θα 
διασφαλίσει επίσης βελτίωση όσον αφορά 
την 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·

Or. en

Τροπολογία 29
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις μεταφορές, με στόχο να 
προαχθεί η κοινοχρησία δεδομένων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (B2G) 
και μεταξύ δημοσίων αρχών και 
επιχειρήσεων (G2B)· τονίζει ότι θα πρέπει 
ο συγκεκριμένος χώρος δεδομένων να 
αποφέρει οφέλη και πλεονεκτήματα στους 
πολίτες και στις εταιρείες στην Ευρώπη, 
τόσο τις εταιρείες οι οποίες παράγουν 
δεδομένα όσο και εκείνες οι οποίες 
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συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται 
δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους, τα 
επιχειρηματικά τους μοντέλα και τα 
εμπορικά τους απόρρητα, και ταυτόχρονα 
να αποτρέπει την πρόσβαση τρίτων χωρών 
σε ευαίσθητα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 30
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
βιωσιμότητα και οικονομικά 
πλεονεκτήματα για ολόκληρο τον τομέα 
μεταφορών στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα 
να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα 
προστασίας και κυβερνοασφάλειας όσον 
αφορά τα προσωπικού χαρακτήρα και τα 
ευαίσθητα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 31
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 

1. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων, περιλαμβανομένου του 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων 
κινητικότητας· τονίζει ότι θα πρέπει ο 
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και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

χώρος αυτός να αποφέρει οφέλη και 
πλεονεκτήματα στους καταναλωτές στην 
Ευρώπη, και ταυτόχρονα να παρέχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να 
ανταγωνίζονται αποτελεσματικά με 
φορείς τρίτων χωρών·

Or. pl

Τροπολογία 32
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

1. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων· τονίζει ότι θα πρέπει ο 
χώρος αυτός να αποφέρει οφέλη και 
πλεονεκτήματα στις εταιρείες, τους 
καταναλωτές, τους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας και τους ερευνητές στην 
Ευρώπη, και ταυτόχρονα να αποτρέπει τη 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
ευαίσθητα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 33
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 

1. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων και αναγνωρίζει τις 
τεράστιες οικονομικές δυνατότητες· 
τονίζει ότι θα πρέπει ο χώρος αυτός να 
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και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

αποφέρει οφέλη και πλεονεκτήματα 
κυρίως στις εταιρείες και τους 
καταναλωτές στην Ευρώπη, ωστόσο θα 
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο 
ενδεχόμενο τρίτες χώρες να έχουν 
πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και, εάν 
ναι, με ποιον τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 34
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 
οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό 
κανονισμό για την προστασία δεδομένων· 
τονίζει ότι θα πρέπει ο χώρος αυτός να 
αποφέρει οφέλη και πλεονεκτήματα στις 
εταιρείες και τους καταναλωτές στην 
Ευρώπη, και ταυτόχρονα να αποτρέπει την 
πρόσβαση τρίτων χωρών σε ευαίσθητα 
δεδομένα·

Or. ro

Τροπολογία 35
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει ο χώρος αυτός να αποφέρει 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων· 
τονίζει ότι θα πρέπει ο χώρος αυτός να 
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οφέλη και πλεονεκτήματα στις εταιρείες 
και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και 
ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση 
τρίτων χωρών σε ευαίσθητα δεδομένα·

αποφέρει οφέλη και πλεονεκτήματα στις 
εταιρείες και τους καταναλωτές στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 36
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει το δικαίωμα των πολιτών 
να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
που έχουν παράγει οι ίδιοι και χαιρετίζει 
τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή, με 
τα οποία επιτρέπει στους πολίτες να 
ασκούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα 
δικαιώματά τους τα οποία σχετίζονται με 
την προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η επερχόμενη 
στρατηγική για τα δεδομένα συνιστά μια 
ευκαιρία ενίσχυσης και κατάρτισης των 
καταναλωτών και των επιβατών σχετικά 
με τα δικαιώματά τους και τις ψηφιακές 
ευθύνες τους, προκειμένου να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των 
μεταφορών και του τουρισμού·
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Or. en

Τροπολογία 38
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη φιλοδοξία του να 
κατέχει η ΕΕ ηγετική θέση στα πεδία 
ψηφιακής καινοτομίας, ψηφιοποίησης 
των επιχειρήσεων και έξυπνης χρήσης 
δεδομένων στους τομείς των μεταφορών, 
της κινητικότητας και του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 39
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
νομοθεσία πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διευκολύνει την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία 
και τη φορητότητα των δεδομένων και 
όχι να την παρεμποδίζει·

Or. en

Τροπολογία 40
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει ότι θα 
πρέπει η ανταλλαγή δεδομένων να 
προωθείται και ταυτόχρονα να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας· λαμβάνει υπό σημείωση 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων1α σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
συνδεδεμένα οχήματα, οι οποίες τονίζουν 
πόσο δύσκολη είναι η διάκριση μεταξύ 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
μη προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά 
τα εν λόγω οχήματα, και προασπίζει τον 
κανόνα, όπως αυτός κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
τον οποίο προαπαιτείται η συγκατάθεση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για την απόκτηση πρόσβασης, 
την αποθήκευση και την επεξεργασία των 
εν λόγω δεδομένων στον τερματικό 
εξοπλισμό· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να γίνεται νομική διάκριση 
μεταξύ δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και μη προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να επιτευχθεί 
ασφάλεια δικαίου· καλεί την Επιτροπή να 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι κανόνες του 
κανονισμού 2016/679 σε μεικτά σύνολα 
δεδομένων στον τομέα των μεταφορών, 
διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό της 
ιδιωτικότητας των δεδομένων·
_________________
1α Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 



AM\1216779EL.docx 25/75 PE660.081v01-00

EL

Δεδομένων - Κατευθυντήριες γραμμές 
1/2020 για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
συνδεδεμένων οχημάτων και εφαρμογές 
σχετικά με την κινητικότητα

Or. en

Τροπολογία 41
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο 
κίνδυνος της τρομοκρατίας που 
υφίσταται στην ΕΕ και επιμένει ότι είναι 
απαραίτητο να ενισχυθούν οι μηχανισμοί 
προστασίας των δεδομένων που 
σχετίζονται με τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, προκειμένου να 
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος εκτροπής 
επικίνδυνων, ρυπογόνων, χημικών ή 
βακτηριολογικών ουσιών και να 
αποτρέπεται κατ’ αυτό τον τρόπο ο 
κίνδυνος κακόβουλων πράξεων κατά των 
πληθυσμών·

Or. fr

Τροπολογία 42
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Søren Gade, Izaskun 
Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
παράγουν, στο σύνολό τους, μεγάλο όγκο 
δεδομένων στρατηγικής σημασίας· τονίζει 
ότι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των 
τομέων, μέσω της δημιουργίας περαιτέρω 
επιχειρηματικών μοντέλων και νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, θα ενισχύσει 
την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία στους τομείς 
μεταφορών και τουρισμού της Ευρώπης· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η 
ανταλλαγή δεδομένων να προωθείται, 
αλλά και να συμμορφώνεται με τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
προστασία της ιδιωτικότητας και με την 
αρχή «ανοιχτών δεδομένων εξ ορισμού»·

Or. en

Τροπολογία 43
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ελευθερία της ανταλλαγής και 
επεξεργασίας μη προσωπικών και 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων από 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς· τονίζει 
ότι η νομοθετική δράση πρέπει να άρει 
τους φραγμούς για την ανταλλαγή και 
επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, 
παράλληλα με τη διατήρηση των 
κατάλληλων διασφαλίσεων για την 
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ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. pl

Τροπολογία 44
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων· 
τονίζει ότι θα πρέπει η συλλογή, η 
ανταλλαγή και η χρήση δεδομένων να 
αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας 
των μεταφορών, στη μείωση των 
εκπομπών και στη στρατηγικής σημασίας 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
οδήγησης, και ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 45
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας, για τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και χρήσης των οποίων θα 
πρέπει να καθοριστούν σαφή πλαίσια· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η 
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διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

ανταλλαγή δεδομένων να προωθείται, 
αλλά και να συμμορφώνεται με τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
προστασία της ιδιωτικότητας·

Or. de

Τροπολογία 46
Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας·

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής 
αξιακής αλυσίδας της εφοδιαστικής, 
παράγει, στο σύνολό του, μεγάλο όγκο 
δεδομένων στρατηγικής σημασίας· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η 
ανταλλαγή δεδομένων να προωθείται, 
αλλά και να συμμορφώνεται με τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
προστασία της ιδιωτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 47
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής σημασίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η ανταλλαγή 
δεδομένων να προωθείται, αλλά και να 
συμμορφώνεται με τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 

2. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων 
στρατηγικής και οικονομικής σημασίας· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει η 
ανταλλαγή δεδομένων να προωθείται, 
αλλά και να συμμορφώνεται με τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
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ιδιωτικότητας· προστασία της ιδιωτικότητας·

Or. de

Τροπολογία 48
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων· προτρέπει την 
Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα τα οποία θα 
παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε 
να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους, 
ενδεχομένως μέσω ενός συστήματος 
επιβράβευσης (το οποίο θα είναι αμοιβαία 
επωφελές), με στόχο τη συγκέντρωση 
τεράστιων συνόλων δεδομένων 
μεταφορών, τα οποία θα είναι ισότιμα 
προσβάσιμα από τις επιχειρήσεις της ΕΕ, 
ιδίως όσες στερούνται δεδομένων 
συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, ώστε 
να ευνοηθεί η καινοτομία· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίες συμβάσεις οι οποίες 
ορίζουν με σαφήνεια 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·

Or. en

Τροπολογία 49
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
τομέας των μεταφορών παράγει, στο 
σύνολό του, μεγάλο όγκο δεδομένων, τα 
οποία δύνανται να προαγάγουν το 
δημόσιο συμφέρον εντός και εκτός του 
τομέα μεταφορών και ταυτόχρονα να 
διασφαλίσουν ύψιστη προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
τονίζει, εν προκειμένω, ότι ο ιδιωτικός 
τομέας παράγει μεγάλο όγκο δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για τη 
δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων 
ως ανοιχτών δεδομένων και να αναπτύξει 
ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών·

Or. en

Τροπολογία 50
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι τα ανεπεξέργαστα 
δεδομένα που προκύπτουν από ψηφιακές 
πλατφόρμες και ιδιωτικούς φορείς στους 
τομείς των μεταφορών και του 
τουρισμού, δηλαδή τα ανεπεξέργαστα και 
μη προσωπικά δεδομένα, μπορούν να 
εξυπηρετήσουν σημαντικούς κοινωνικούς 
σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει, στο πλαίσιο της 
ανακοινωθείσας νομοθετικής πράξης για 
τα δεδομένα, νομικό πλαίσιο και σύστημα 
κινήτρων για τους ιδιωτικούς φορείς, 
ώστε τα ανεπεξέργαστα δεδομένα να 
καταστούν διαθέσιμα για έρευνα, 
κατάρτιση και σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. pl
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Τροπολογία 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. 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 πόσο 
σημαντικό είναι να καταστεί αυτό δυνατό 
μέσω του συνδυασμού επίσημων 
στατιστικών στοιχείων και μαζικών 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με 
στόχο την εξατομίκευση προϊόντων και 
υπηρεσιών σε ολόκληρο το οικοσύστημα 
της τουριστικής βιομηχανίας·

Or. pt

Τροπολογία 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι είναι επίσης 
αναγκαία η ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των ανθρώπων στον 
ψηφιακό κόσμο, όπως η προστασία της 
ιδιωτικότητας, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη 
και η ελευθερία της έκφρασης, με 
απόλυτο σεβασμό προς τις μειονοτικές 
γλώσσες της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 53
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επικρίνει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει τον 
κλάδο του τουρισμού στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα, και καλεί 
την Επιτροπή να τον εντάξει στο πλαίσιο 
διακυβέρνησης για τους κοινούς χώρους 
δεδομένων, ώστε να παρασχεθεί η 
δυνατότητα σε ολόκληρο το οικοσύστημα 
της τουριστικής βιομηχανίας να 
προσηλωθεί πλήρως στην καινοτομία, 
την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα·

Or. pt

Τροπολογία 54
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως 
συλλεγόμενα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι 
τα προγράμματα δημόσιας 
χρηματοδότησης και οι δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να αναπτύξουν 
επαρκώς τις ικανότητες αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεδομένων των δημοσίων 
αρχών των κρατών μελών, ώστε να 
διευκολυνθεί περαιτέρω η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων 
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αρχών (B2G) και μεταξύ δημοσίων 
αρχών και επιχειρήσεων (G2B)·

Or. en

Τροπολογία 55
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει τη σημασία της 
τυποποίησης σε έναν κοινό χώρο 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων για τα δεδομένα στον τομέα 
των μεταφορών με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας, 
της συμβατότητας και της συνέχειας των 
δεδομένων στο σύστημα μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 56
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να προαγάγει έναν ευρωπαϊκό χάρτη για 
τα ψηφιακά δικαιώματα, στον οποία θα 
πρέπει να θίγονται συγκεκριμένα οι 
μεταφορές και ο τουρισμός·

Or. en

Τροπολογία 57
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
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Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει την ανισορροπία που 
υφίσταται στην αγορά δεδομένων 
μεταφορών, όπου ένας μικρός αριθμός 
ψηφιακών πλατφορμών, συχνά από 
τρίτες χώρες, συγκεντρώνουν μεγάλους 
όγκους ευαίσθητων δεδομένων, 
δημιουργώντας συστημικές ανισορροπίες 
ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν σημαντικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
επιχειρήσεων της ΕΕ· ενόψει των 
περιστάσεων, καθώς και σε περιπτώσεις 
υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος, 
κρίνει υψίστης σημασίας τη θέσπιση από 
την ΕΕ δεσμευτικών υποχρεώσεων 
σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και 
την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 
(B2G), προκειμένου να διασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού με στόχο να 
στηριχθεί η άνοδος των επιχειρήσεων της 
ΕΕ και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα δικαιώματα στην 
ιδιωτικότητα των πολιτών· ζητεί την 
ορθή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με 
τον ανοικτό χώρο2α, η οποία πρότεινε 
νέους κανόνες όσον αφορά την ανταλλαγή 
δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις 
στον τομέα των μεταφορών·
_________________
2α 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 
PE/28/2019/REV/1, ΕΕ L 172 της 
26.6.2019, σ. 56–83

Or. en
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Τροπολογία 58
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. 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 δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
κυβερνοασφάλεια, ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους·

Or. en

Τροπολογία 59
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, 
Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν ορισμένους σημαντικούς 
κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν· 
τονίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 
διαδραματίζει καίριο ρόλο και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
διασφάλιση ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η 
ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες 
είναι ανθρωποκεντρικές, ενώ ταυτόχρονα 
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ενισχύουν την ευημερία των ανθρώπων, 
την ασφάλεια και την ευημερία της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στην 
άμβλυνση των κινδύνων που είναι 
ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των τομέων των μεταφορών και 
του τουρισμού και τα διάφορα είδη τους 
στην επικείμενη πρωτοβουλία για την 
τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές 
της·

Or. en

Τροπολογία 60
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες· 
υπενθυμίζει ότι η σταδιακή κυκλοφορία 
των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης δεν 
πρέπει να αποτελέσει μακροπρόθεσμη 
απειλή για την απασχόληση στους 
διάφορους τομείς των μεταφορών, 
μεταξύ άλλων και στους τομείς που 
εμφανίζουν καταπόνηση όπως οι οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές και οι οδικές 
μεταφορές επιβατών·

Or. fr



AM\1216779EL.docx 37/75 PE660.081v01-00

EL

Τροπολογία 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες· θεωρεί 
ότι η επερχόμενη στρατηγική για τα 
δεδομένα θα πρέπει να θίγει τα 
εναλλακτικά μέσα μεταφοράς με τη 
χρήση ψηφιακών πλατφορμών που 
αποσκοπούν στην αύξηση της από κοινού 
χρήσης των μέσων αυτών, μεταξύ άλλων 
της από κοινού χρήσης αυτοκινήτων, 
εναλλακτικών ταξί, δίκυκλων και 
ποδηλάτων·

Or. en

Τροπολογία 62
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, ότι η βιομετρική 
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καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

αναγνώριση πρέπει πάντα να 
χρησιμοποιείται σε εθελοντική βάση και 
ότι η έλευσή της δεν θα πρέπει να οδηγεί 
σε καταστάσεις όπου η χρήση των εν 
λόγω τεχνολογιών καθίσταται εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτική· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. υπενθυμίζει ότι η χρήση 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στον 
τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, 
όπως η αυτόνομη οδήγηση, τα 
συνδεδεμένα οχήματα και η αναγνώριση 
δακτυλικών αποτυπωμάτων στον 
ταξιδιωτικό κλάδο, διαδραματίζει 
εξέχοντα ρόλο στην επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και 
των μηδενικών εκπομπών σε επίπεδο 
κινητικότητας, μολονότι οι κίνδυνοι που 
συνοδεύουν τις εν λόγω τεχνολογίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά· τονίζει 
ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην άμβλυνση 
των κινδύνων που είναι ενδεχομένως 
εγγενείς στις αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 64
Maria Grapini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
αποτελεσματικής διαχείρισης ούτως 
ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές 
συνέπειες για Ευρωπαίους ταξιδιώτες και 
καταναλωτές· τονίζει ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην άμβλυνση και τον αποκλεισμό των 
κινδύνων που είναι ενδεχομένως εγγενείς 
στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

Or. ro

Τροπολογία 65
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. σημειώνει ότι η καινοτομία και οι 
εξελίξεις σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη θα πρέπει να αξιοποιούνται 
για την περαιτέρω ενίσχυση της 
ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της 
αποδοτικότητας στον τομέα των 
μεταφορών· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σεβασμός για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες 
και να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται σε 
υψηλής ποιότητας, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις δεδομένα και ότι η 
αλγοριθμική διαφάνεια θα πρέπει να 
αποτελεί εκτελεστό κανόνα·
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Or. en

Τροπολογία 66
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και οι τεχνολογίες ταυτοποίησης χρήστη 
στον ταξιδιωτικό κλάδο, προσφέρουν 
σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες πρέπει να 
αξιοποιηθούν, αλλά και συνιστούν 
κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 67
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν· τονίζει ότι ο 
ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην άμβλυνση των κινδύνων 
που είναι ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

3. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η αυτόνομη οδήγηση 
και η αναγνώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στον ταξιδιωτικό κλάδο, 
συνιστούν σημαντικούς κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και επίσης 
συνιστούν ευκαιρίες που πρέπει να 
αξιοποιηθούν· τονίζει ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην άμβλυνση των κινδύνων που είναι 
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ενδεχομένως εγγενείς στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες·

Or. pt

Τροπολογία 68
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η απουσία 
διαλειτουργικότητας και ενιαίων 
προτύπων παρεμποδίζει σημαντικά την 
ανταλλαγή και τον συνδυασμό 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 την κατάρτιση κοινών, 
ενιαίων και διαρθρωμένων 
μηχαναγνώσιμων μορφοτύπων 
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 
οποία θα πρέπει να βασίζονται σε ανοικτά 
πρότυπα καταγραφής· εφιστά την 
προσοχή στον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει εν προκειμένω η 
ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα 
για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ·

Or. pl

Τροπολογία 69
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3α. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στον 
τομέα των μεταφορών μπορεί να 
βοηθήσει όσον αφορά την ασφάλεια των 
επιβατών, τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, τη μείωση των εκπομπών 
και τη μείωση των τομεακών δαπανών· 
σημειώνει ότι μπορούμε να αδράξουμε τα 
οφέλη που αποφέρει η τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης μόνον εάν 
τεράστιοι όγκοι συνόλων δεδομένων 
υψηλής ποιότητας καθίστανται 
διαθέσιμοι στους ερευνητές και τις 
εταιρείες της ΕΕ· τονίζει ότι, χωρίς μια 
ειδική στρατηγική ανά τομέα για τα 
δεδομένα των μεταφορών σχετικά με 
τους τρόπους επεξεργασίας, αποθήκευσης 
και ενίσχυσης της ποιότητας των 
δεδομένων, η ΕΕ θα υστερήσει όσον 
αφορά την εφαρμογή τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον 
τομέα και έτσι θα απολέσει την 
ανταγωνιστικότητά της·

Or. en

Τροπολογία 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να δώσει στον 
τουρισμό τη θέση που του αρμόζει στην 
επερχόμενη στρατηγική για τα δεδομένα, 
καθώς επί τους παρόντος ο εν λόγω 
τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών από 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
προάγει υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας 
μέσω των εν λόγω εφαρμογών που 
σχετίζονται με τον τουρισμό·

Or. en
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Τροπολογία 71
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι η επιτυχία της 
ενωσιακής στρατηγικής για τα δεδομένα, 
ιδίως για τον τομέα των μεταφορών, 
εξαρτάται από μια σταθερή βιομηχανική 
πολιτική, με επενδύσεις, τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε 
νέες υποδομές δεδομένων και σε μια 
οικονομία δεδομένων η οποία αποσκοπεί 
στη δημιουργία ενός ανθεκτικού δικτύου 
της ΕΕ, το οποίο θα προωθεί την ταχεία 
κατανάλωση και ανταλλαγή δεδομένων, 
ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη 
διαλειτουργικότητα του συστήματος προς 
όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την 
ηγετική θέση της Ευρώπης σε ψηφιακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 72
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
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επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων· 
επιμένει στην αναγκαία συνεργασία όλων 
των αρμόδιων φορέων ελέγχου σχετικά με 
την αξιοποίηση των εν λόγω δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το 
οποίο θα καταστήσει δυνατή την 
ταυτοποίηση και την αντιμετώπιση των 
ύποπτων προσώπων ή των προσώπων 
που σχεδιάζουν κακόβουλες ενέργειες 
κατά των πληθυσμών της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 73
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun 
Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej 
Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει τα ενδεχόμενα οφέλη που μπορεί 
να αποφέρει η ανταλλαγή δεδομένων, 
όπως, για παράδειγμα, πλοήγηση σε 
πραγματικό χρόνο για την αποφυγή της 
συμφόρησης και ειδοποίηση σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με κοινά μέσα 
μεταφοράς που έχουν καθυστέρηση, για 
την αποφυγή της υπερωριακής εργασίας, 
την καλύτερη αποδοτικότητα και την 
αποφυγή σημείων συμφόρησης· τονίζει τη 
σημασία της λήψης ισχυρών και 
αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
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τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 74
Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την ασφάλεια όσον 
αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων, ιδίως 
στα διασυνοριακά τμήματα·

Or. en

Τροπολογία 75
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε η 
ανταλλαγή δεδομένων να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια· 
τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της λήψης 
ισχυρών και αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 

4. υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή 
δεδομένων έχει θετικό αντίκτυπο στην 
αποδοτικότητα της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, ιδίως σε αστικές περιοχές, 
και στην οδική ασφάλεια· τονίζει, ωστόσο, 
τη σημασία της λήψης ισχυρών και 
αποτελεσματικών μέτρων 
κυβερνοασφάλειας ώστε να προληφθεί η 
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επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

παράνομη χρήση δεδομένων κατά την 
επεξεργασία και την ανταλλαγή τους, 
καθώς και της εξεύρεσης κοινών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των σχετικών 
τεχνικών και νομικών προβλημάτων·

Or. pl

Τροπολογία 76
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει το έργο που επιτελεί ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) για τη 
διασφάλιση των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στον τομέα των μεταφορών· 
υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό για 
τον τομέα των μεταφορών που έχει το 
διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), το οποίο 
μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη 
επιχειρησιακή απόδοση, αύξηση της 
ασφάλειας και αποδοτικές υπηρεσίες σε 
πραγματικό χρόνο· τονίζει ότι οι 
τεχνολογίες επόμενης γενιάς στον τομέα 
των μεταφορών θα αποθηκεύουν τα 
δεδομένα κοντά στο σημείο παραγωγής 
των δεδομένων (δεδομένα υπολογιστικής 
παρυφών), αυξάνοντας τους κινδύνους 
στον κυβερνοχώρο· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου 
να θεσπιστούν κοινά πρωτόκολλα για την 
ασφαλή πρόσβαση, αποθήκευση και 
επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρο 
τον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 77
Kosma Złotowski
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι ιδιωτικοί φορείς 
στον τομέα των μεταφορών παράγουν 
σημαντικό όγκο δεδομένων τα οποία 
δημιουργούνται κατά την παροχή 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή την 
εκτέλεση καθηκόντων που 
συγχρηματοδοτούνται από δημόσια 
κονδύλια, όπως είναι οι δημόσιες 
συγκοινωνίες· τονίζει ότι, δεδομένης της 
σημασίας και της μεγάλης αξίας τους για 
την κοινωνία, τα εν λόγω δεδομένα θα 
πρέπει να διατίθενται για 
επαναχρησιμοποίηση για το γενικό 
συμφέρον, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. pl

Τροπολογία 78
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει 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· υπογραμμίζει ότι 
οι ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις 
στους διάφορους τρόπους μεταφοράς 
μπορούν να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο 
στην ασφαλή, βιώσιμη και έξυπνη 
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ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μέσα τα οποία θα πιστοποιούν τη 
χρηστότητα των εφαρμογών και των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ιχνηλασιμότητας των χρηστών, των 
επιβατών και των καταναλωτών στα 
πλαίσια των μεταφορών· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή χρήση 
και προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στην ιδιωτικότητα των χρηστών των εν 
λόγω εφαρμογών οι οποίες σχετίζονται με 
τις μεταφορές και τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 80
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ανταλλαγή δεδομένων 
στη δημιουργία διαλειτουργικών, 
πολυτροπικών συστημάτων έκδοσης 
εισιτηρίων· τονίζει ότι η έκδοση ενιαίων 
εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα αναγκαία στον 
σιδηροδρομικό τομέα και καλεί την 
Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την 
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ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών φορέων λειτουργίας των 
σιδηροδρόμων με σκοπό να 
διευκολυνθούν τα διεθνή σιδηροδρομικά 
ταξίδια·

Or. en

Τροπολογία 81
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να διευκολύνει την καινοτομία και τις 
ροές δεδομένων των επιχειρήσεων, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικότητας 
και των δεδομένων· είναι της άποψης ότι 
πρέπει να διευκολυνθούν οι ροές 
δεδομένων μεταξύ οχημάτων και φορέων 
παροχής υπηρεσιών και μεταξύ κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 82
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 
σε ορισμένες τρίτες χώρες βρίσκονται 
ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με 
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αδικαιολόγητα εμπόδια και ψηφιακούς 
περιορισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δέσμευση της Επιτροπής να 
αντιμετωπίσει τα αδικαιολόγητα αυτά 
εμπόδια στις διεθνής ροές δεδομένων, 
στα πλαίσια διμερών συζητήσεων και 
διεθνών φόρα, συμπεριλαμβανομένου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Or. en

Τροπολογία 83
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ανταλλαγή δεδομένων 
για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
και για την καινοτομία· επισημαίνει τα 
οφέλη που αποφέρει η ανταλλαγή 
δεδομένων στον τομέα των μεταφορών, 
ιδίως όσον αφορά τα συστήματα έκδοσης 
εισιτηρίων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 84
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις δυνατότητες 
διευκόλυνσης των ροών δεδομένων με 
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τρίτες χώρες στρατηγικής σημασίας· για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
αποφεύγονται, όπου ενδείκνυται, οι 
απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού 
δεδομένων, τα δεδομένα πρέπει να 
καλύπτονται από τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και 
πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
επάρκεια με διάφορες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 85
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ανταλλαγή δεδομένων 
από όχημα προς όχημα, από υποδομές 
μεταφορών προς υποδομές μεταφορών 
και από όχημα προς υποδομές 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα 
μεταξύ οχημάτων και υποδομών 
μεταφορών και να καταστήσει διαθέσιμα 
τα επί του οχήματος ασφαλή δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 86
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία



PE660.081v01-00 52/75 AM\1216779EL.docx

EL

4δ. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε δεδομένα είναι υψίστης 
σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης, η οποία θα είναι ολοένα και 
περισσότερο σημαντική στους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού· τονίζει ότι 
οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές θα πρέπει 
να λάβουν μεγαλύτερη ελευθερία όσον 
αφορά τη χρήση των δεδομένων, με 
λιγότερες νομοθετικές παρεμβολές, ιδίως 
όταν οι εφαρμογές της τεχνητής 
νοημοσύνης, για τις οποίες 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, δεν 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 87
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί μια στρατηγική για τα 
δεδομένα που θα αποσκοπεί στη 
βιωσιμότητα όλων των τρόπων 
μεταφοράς· τονίζει πόσο σημαντικοί είναι 
οι σιδηρόδρομοι, καθώς αποτελούν τον 
τρόπο μεταφοράς με το χαμηλότερο 
αποτύπωμα άνθρακα τόσο για επιβάτες 
όσο και για φορτία, και υπογραμμίζει 
πόσο σημαντική είναι η πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 88
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Henna Virkkunen, Massimiliano 
Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. τονίζει ότι απαιτείται κανονιστική 
διάκριση μεταξύ υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου τεχνητής νοημοσύνης βάσει του 
τρόπου χρήσης των δεδομένων· η εν λόγω 
διάκριση δεν πρέπει να γίνεται σε 
τομεακή βάση, ενδεχομένως 
παρεμποδίζοντας την τεχνολογική 
ανάπτυξη ενός ολόκληρου τομέα, αλλά με 
βάση τον τρόπο εφαρμογής, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ακρίβεια στο 
κανονιστικό πεδίο και η αποφυγή 
περιττού διοικητικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 89
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. 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·

Or. en

Τροπολογία 90
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. επισημαίνει την απτή ανασφάλεια 
δικαίου με την οποία έρχονται 
αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις και οι 
ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και τα εμπόδια που προκαλεί αυτή 
στην καινοτομία· ζητεί από την Επιτροπή 
να παρουσιάσει καθοδήγηση σχετικά με 
τις προεγκεκριμένες διαδικασίες χρήσης 
δεδομένων και με την ψευδωνυμοποίηση 
και την ανωνυμοποίηση, προκειμένου να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία εξαρτώνται 
από τη χρήση δεδομένων στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού· οι 
εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να 
ακολουθούν την εν λόγω ενωσιακή 
καθοδήγηση κατά την άσκηση των 
εξουσιών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η κανονιστική συνοχή και 
οι απρόσκοπτες ροές δεδομένων μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 91
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ζ. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια 
δικαίου και η παροχή δίκαιων 
δυνατοτήτων εξέτασης και κατανόησης 
των κανόνων για τα δεδομένα αποτελούν 
καίριους παράγοντες στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων καινοτομίας των 
επιχειρήσεων και ερευνητών της 
Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 
και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον τόσο B2B όσο και B2C·

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 
και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον τόσο B2B όσο και B2C· 
ζητεί να θεσπιστεί με την επερχόμενη 
στρατηγική για τα δεδομένα ένα ενιαίο 
και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο τόσο 
για την ισχύουσα νομοθεσία όσο και για 
τις μελλοντικές πράξεις οι οποίες θα 
σχετίζονται με τα δεδομένα στον τομέα 
των μεταφορών·

_________________ _________________
4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1. 4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1.
5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64. 5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64.

Or. en

Τροπολογία 93
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Søren Gade, Petras Auštrevičius, 
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 
και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον τόσο B2B όσο και B2C·

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 
και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον B2B, B2C, από 
επιχειρήσεις προς δημόσιες αρχές και 
από δημόσιες αρχές προς επιχειρήσεις·

_________________ _________________
4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1. 4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1.
5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64. 5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64.

Or. en

Τροπολογία 94
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 

5. ζητεί να παρακολουθείται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
μεταφορές, και ειδικότερα του επικείμενου 
κανονισμού για τις ηλεκτρονικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές, της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών4 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας5, με γνώμονα 
να εξασφαλιστεί στήριξη για τις 
επιχειρήσεις, να προωθηθεί η ψηφιοποίηση 
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και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον τόσο B2B όσο και B2C·

και να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σε περιβάλλον B2A, B2B και B2C·

_________________ _________________
4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1. 4 ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 1.
5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64. 5 ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64.

Or. en

Τροπολογία 95
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση του Παγκόσμιου Δορυφορικού 
Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) στις 
εμπορευματικές μεταφορές βαρέων 
φορτίων αφενός μέσω της δημιουργίας 
μιας ευρωπαϊκής πύλης πρόσβασης στο 
σύστημα GNSS και αφετέρου μέσω της 
ανάπτυξης κατάλληλου λογισμικού· 
πιστεύει ότι ένα σύστημα ελέγχου που 
βασίζεται στο GNSS αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
παρακολούθηση των φορτηγών και τον 
συνεχή εντοπισμό αγαθών σε πραγματικό 
χρόνο· υπενθυμίζει ότι μια τέτοια πύλη 
αφενός θα αποτελούσε σημείο αναφοράς 
για το κόστος που σχετίζεται με τη 
διενέργεια οδικών ελέγχων και αφετέρου 
θα επέτρεπε την εξοικονόμηση δαπανών 
οι οποίες σχετίζονται με τη θεραπεία και 
τη νοσηλεία σε περιπτώσεις οδικών 
ατυχημάτων, εφόσον μέσω αυτής θα 
διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια και η 
επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, περιλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους 
στάθμευσης· επιπλέον, το σύστημα GNSS 
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο για 
την αποκατάσταση της νομιμότητας, τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων 
και την πρόληψη παράνομων 
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δραστηριοτήτων, καθώς και ως μέσο για 
τη δυνατότητα ελέγχου όσον αφορά την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ 
και του αθέμιτου ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 96
Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. 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 
αδειών· επισημαίνει ότι ένας ευρωπαϊκός 
χώρος δεδομένων ο οποίος θα 
συνεπάγεται 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 
μέτρων εξορθολογισμού της ΕΕ σχετικά 
με διαδικασίες χορήγησης αδειών, 
διαδικασίες σύναψης διασυνοριακών 
συμβάσεων και άλλες διοικητικές 
διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι η 
απλοποίηση αυτή των διαδικασιών είναι 
το κλειδί για την πρόοδο στην υλοποίηση 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με 
πιο αποδοτικό τρόπο, μέσω της μείωσης 
των τεχνικών εμποδίων και του 
διοικητικού φόρου, και, συνεπώς, των 
πιθανών καθυστερήσεων και του 
αυξημένου κόστους σε έργα υποδομής 
μεταφορών ΔΕΔ-Μ·

Or. en
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Τροπολογία 97
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτείνει, στο πλαίσιο των 
διεργασιών για τη δημιουργία 
κανονιστικού πλαισίου για διαλειτουργική 
ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, η Επιτροπή 
να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011, της 
5ης Μαΐου 2011, σχετικά με την τεχνική 
προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το 
υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές 
εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του 
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
συστήματος1α και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2014, της 
11ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
τεχνική προδιαγραφή 
διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 
«Τηλεματικές εφαρμογές για 
εμπορευματικές μεταφορές» του 
σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 62/20062α·
_________________
1α ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11.
2α ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 438.

Or. pl

Τροπολογία 98
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5α. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο τομέας μεταφορών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 
δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς, όπως 
ο τομέας της υγείας, ο τομέας τροφίμων 
και ο κατασκευαστικός τομέας· τονίζει, 
συνεπώς, την ανάγκη να αναπτυχθούν 
συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών 
χώρων δεδομένων τους οποίους σκοπεύει 
να καταρτίσει η Επιτροπή, να 
εξαλειφθούν τα εμπόδια, να ενισχυθεί η 
παραγωγικότητα και να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 99
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ροή 
δεδομένων σε όλους τους τομείς, μέσω 
διαλόγου μεταξύ των δημοσίων αρχών 
και των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο 
τη καθιέρωση ενός κοινού τρόπου 
συλλογής των δεδομένων με βάση τις 
αρχές ευρεσιμότητας, προσβασιμότητας, 
διαλειτουργικότητας και δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
βιώσιμες, ευφυείς και οικονομικά προσιτές 
λύσεις για τους καταναλωτές και τις 
δημόσιες αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες 
βιώσιμες, προσβάσιμες και αποδοτικές· 
σημειώνει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
πλήρως τους τρόπους ενεργητικής 
μεταφοράς και να καταστήσει διαθέσιμα 
τα δεδομένα ποδηλασίας και πεζοπορίας 
και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ύψιστη 
προστασία για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 101
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές 
στον τομέα της αστικής κινητικότητας, και 
ταυτόχρονα να καταστούν οι δημόσιες 
συγκοινωνίες ευρέως προσβάσιμες, 
οικονομικά προσιτές και αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την αρχή 
των «δεδομένων για το δημόσιο 
συμφέρον», διευκολύνοντας την 
ανταλλαγή συνόλων δεδομένων τα οποία 
αποσκοπούν να τροφοδοτήσουν την 
έρευνα και να διευκολύνουν την 
υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες ενισχύουν 
την κινητικότητα για όλους τους πολίτες 
της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα σέβονται τα 
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δικαιώματα στην ιδιωτικότητα των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 102
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, όπως το ενοποιημένο 
σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, και 
ταυτόχρονα να καταστούν οι δημόσιες 
συγκοινωνίες πιο προσβάσιμες, 
οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και 
αποδοτικές, σύμφωνα με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται οι απαιτήσεις για τα ανώτατα 
πρότυπα ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 103
Carles Puigdemont i Casamajó

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας και για τη σχέση μεταξύ 
επισκεπτών και κατοίκων στις πόλεις και 
περιοχές με υψηλά ποσοστά τουρισμού, 
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και ταυτόχρονα να καταστούν οι δημόσιες 
συγκοινωνίες πιο προσβάσιμες, 
απαλλαγμένες από διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, βιώσιμες και αποδοτικές 
για όλους·

Or. en

Τροπολογία 104
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές, έξυπνες και 
βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 105
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας, και ταυτόχρονα να 
καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες και αποδοτικές·

6. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν 
ευφυείς και οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα της αστικής και 
υπεραστικής κινητικότητας, και 
ταυτόχρονα να καταστούν οι δημόσιες 
συγκοινωνίες πιο προσβάσιμες και 
αποδοτικές·

Or. ro
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Τροπολογία 106
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη για ρύθμιση 
της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
δημόσιων φορέων (G2G) σε 
διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως σε 
τομείς όπως είναι οι πληροφορίες για το 
ιστορικό μεταχειρισμένων οχημάτων· 
σημειώνει ότι η απουσία ενιαίας 
διασυνοριακής κυκλοφορίας 
πληροφοριών για τα οχήματα έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια 
και την προστασία των καταναλωτών 
από απάτες·

Or. pl

Τροπολογία 107
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. σημειώνει ότι η δυναμική 
ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών 
υπηρεσιών και επιχειρηματικών 
μοντέλων στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού δεν θα είναι δυνατή 
χωρίς τη δωρεάν και απεριόριστη 
πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
υποδομής χωρικών πληροφοριών3α, όπως 
είναι τα γεωδαιτικά και χαρτογραφικά 
δεδομένα, τα μοντέλα εδάφους, οι 
ορθοφωτογραφικοί χάρτες, τα δεδομένα 
γεωμετρίας κτιρίων και τα τοπογραφικά 
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη 
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χαρτογράφηση· τονίζει ότι η κοινοποίηση 
αυτού του μεγάλου όγκου χωρικών 
δεδομένων θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο 
στη χρήση αυτών των δεδομένων από 
Ευρωπαίους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα σύστημα κινήτρων για 
τα κράτη μέλη, με στόχο την υποστήριξη 
της διαδικασίας ανοίγματος των πόρων 
γεωδαιτικών δεδομένων και της δωρεάν 
διάθεσής τους·
_________________
3a ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

Or. pl

Τροπολογία 108
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας· θεωρεί 
ότι η έλευση νέων τεχνολογιών και η 
περαιτέρω ψηφιοποίηση, καθώς και η 
μετάβαση σε καθεστώς απαλλαγής από 
τις εκπομπές άνθρακα, θα επιφέρουν 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία στον τομέα· πιστεύει, συνεπώς, 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
παρέχεται τακτικά κατάρτιση και 
επανακατάρτιση στο εργατικό δυναμικό 
που απασχολείται στον τομέα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές 
δεξιότητες και τις καινοτόμες 
τεχνολογίες·
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Or. en

Τροπολογία 109
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές και στις επιβατικές 
μεταφορές να αποσκοπεί στη μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις επιχειρήσεις και τους χρήστες, ενώ 
ταυτόχρονα διασφαλίζεται η προστασία 
των θέσεων εργασίας, μέσω της τακτικής 
κατάρτισης και επανακατάρτισης του 
υφιστάμενου εργατικού δυναμικού· 
επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι οι 
ψηφιακές δεξιότητες και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχυθούν η 
αποδοτικότητα και η ευχέρεια χρήσης 
του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 110
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
στην προστασία των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο από την κατάχρηση των 
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υπηρεσιών ελέγχου και στην παροχή σε 
φορείς από όλα τα κράτη μέλη, 
ειδικότερα στις ΜΜΕ, της δυνατότητας 
να παρέχουν ελεύθερα υπηρεσίες 
μεταφορών στην ενιαία αγορά μέσω της 
εύκολης επαλήθευσης της ταυτότητας 
και των δικαιωμάτων τους·

Or. pl

Τροπολογία 111
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
έχει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα στον τομέα εμπορευματικών 
μεταφορών· τονίζει τις ευκαιρίες 
βελτίωσης των εμπορευματικών ροών 
ώστε να καταστούν ομαλότερες, πιο 
αποδοτικές και καλύτερα ανιχνεύσιμες, 
καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές, η οποία θα 
μπορούσε να επιφέρει μείωση του κόστους 
και του διοικητικού φόρτου για τις 
επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφάλιζε την προστασία των θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται ότι υπάρχει σεβασμός για 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και ότι 
παρέχονται η απαραίτητη 
επανακατάρτιση και η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 113
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας μέσω της 
περαιτέρω αναβάθμισης των προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 114
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
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διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις 
και τους πελάτες τους, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η προστασία των θέσεων 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 115
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
προστασία των θέσεων εργασίας·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων στις 
εμπορευματικές μεταφορές να αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους και του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
γεγονός που θα δώσει ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη και, συνεπώς, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και να 
σχεδιάσει τη μελλοντική νομοθεσία κατά 
τρόπο που να βελτιώνει τις συνθήκες για 
τις επιχειρήσεις αυτές·
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Or. en

Τροπολογία 117
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποφευχθεί η θέσπιση απαιτήσεων οι 
οποίες παρεμποδίζουν τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ στον ψηφιακό 
τομέα, με στόχο τη διατήρηση της 
ποικιλομορφίας των παραγόντων, τη 
διασφάλιση ικανοποιητικού 
ανταγωνισμού και την πρόληψη της 
εμφάνισης μονοπωλίων·

Or. en

Τροπολογία 118
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι 
ισχύουσες οδηγίες, όπως η οδηγία ITS, να 
αποδυναμωθούν από μια γενική δέσμη 
κανόνων.

8. επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι 
ισχύουσες οδηγίες, όπως η οδηγία ITS, να 
αποδυναμωθούν από μια γενική δέσμη 
κανόνων· καλεί την Επιτροπή 
συμπεριλάβει την ανταλλαγή δεδομένων, 
ιδίως στο πεδίο συστημάτων κρατήσεων 
και έκδοσης εισιτηρίων, στην επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας ITS·

Or. en
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Τροπολογία 119
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι 
ισχύουσες οδηγίες, όπως η οδηγία ITS, να 
αποδυναμωθούν από μια γενική δέσμη 
κανόνων.

8. επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι 
ισχύουσες οδηγίες, όπως η οδηγία ITS, να 
αποδυναμωθούν από μια γενική δέσμη 
κανόνων και ότι η διευκόλυνση ενός 
περιβάλλοντος ανταλλαγής δεδομένων θα 
έχει καίρια σημασία για την ΕΕ τα 
προσεχή έτη·

Or. en

Τροπολογία 120
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι οι παραδοσιακές 
μορφές απασχόλησης στον υφιστάμενο 
τομέα μεταφορών θα μειωθούν 
σημαντικά ή θα εξελιχθούν σε νέους 
ρόλους οι οποίοι θα απαιτούν και νέες 
δεξιότητες· επισημαίνει ότι απαιτούνται 
προγράμματα που αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή στην 
επανακατάρτιση των εργαζομένων που 
απασχολούνται στον τομέα των 
μεταφορών, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα εργατικό δυναμικό εξοικειωμένο με 
τα δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 121
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, 
Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τα δεδομένα σχετικά με 
τις συμβατές API και τους μορφότυπους 
δεδομένων, καθώς η διαλειτουργικότητα 
των μορφοτύπων διασφαλίζει επίσης τον 
θεμιτό ανταγωνισμό και τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 122
Jakop G. Dalunde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι τα δεδομένα μπορούν 
να αποτελέσουν ένα αποδοτικό εργαλείο 
στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και ενθαρρύνει τη χρήση 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων ώστε 
να βελτιωθεί η ασφάλεια των γυναικών 
στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 123
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
πολιτικές σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να προωθηθεί η 
εκπαίδευση στο πεδίο των θετικών 
επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και 
μαθηματικών (STEM), με στόχο την 
ανάπτυξη ταλέντων στο εν λόγω πεδίο· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
συγκρατηθούν εντός της ΕΕ τα εν λόγω 
ταλέντα, μέσω της δημιουργίας 
σταδιοδρομιών, μεταξύ άλλων στους 
τομείς μηχανικής λογισμικού και 
επιστήμης δεδομένων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ισότητα των φύλων εντός 
του τομέα, και μέσω της 
χρηματοδότησης έρευνας η οποία θα 
συνδράμει στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
τεχνογνωσίας, η οποία καθίσταται 
απαραίτητη για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών επόμενης γενιάς·

Or. en

Τροπολογία 124
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι απαιτείται μια 
ενωσιακή νομοθετική πρόταση, η οποία 
θα προβλέπει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης 
για την πρόσβαση σε δεδομένα, τόσο για 
τις δημόσιες αρχές όσο και για τις 
επιχειρήσεις, στο οποίο θα έχουν επίσης 
πρόσβαση όσοι αναπτύσσουν τεχνολογίες· 
θεωρεί ότι η παροχή της δυνατότητας 
στις επιχειρήσεις και στο κοινό να 
επαναχρησιμοποιούν δεδομένα θα 
μπορούσε να συνδράμει στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων 
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και να ενισχύσει την οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 125
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. υπογραμμίζει τα τεράστια οφέλη 
που αποφέρουν τα δεδομένα στον τομέα 
του τουρισμού, οφέλη τα οποία θα 
διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις να καταρτίσουν πολιτικές οι 
οποίες θα διασφαλίζουν την κοινωνική, 
οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα του τουρισμού· σημειώνει 
τα οφέλη που αποφέρει η χρήση συνόλων 
δεδομένων όσον αφορά την κυκλική 
οικονομία, τη διαχείριση του πλήθους, 
την εμπειρία του πελάτη και τα 
προγράμματα γλωσσικών υπηρεσιών για 
τον τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 126
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. ζητεί να δημιουργηθεί ένας 
ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον 
τουρισμό με στόχο να παρέχεται βοήθεια 
σε όλους τους παράγοντες του τομέα, 
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ιδίως στις ΜΜΕ, ώστε να επωφεληθούν 
από τους τεράστιους όγκους δεδομένων 
για να εφαρμόσουν πολιτικές και έργα, σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα 
οποία θα διευκολύνουν την ανάκαμψη και 
θα ενισχύσουν την ψηφιοποίηση·

Or. en


