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Τροπολογία 1
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επικροτεί την προσέγγιση που 
σκοπεύει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ψηφιακή μετάβαση, η 
οποία περιγράφει ξεκάθαρα τους σαφείς 
στόχους που πρόκειται να επιτευχθούν 
την επόμενη δεκαετία και εστιάζει, 
μεταξύ άλλων, στη συνδεσιμότητα, την 
κυβερνοασφάλεια και τις δεξιότητες· 
είναι της γνώμης ότι ένα τέτοιο δομημένο 
όραμα θα είναι επωφελές για τον τομέα 
των μεταφορών και του τουρισμού και θα 
συμβάλει στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση παγκόσμιος ψηφιακός ηγέτης·

Or. en

Τροπολογία 2
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των 
μεταφορών, ως προς το ότι θα αυξήσει 
τον αυτοματισμό για τις οδικές, 
σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές 
μεταφορές· υπογραμμίζει τον ρόλο της 
τεχνητής νοημοσύνης στην προώθηση 
της πολυτροπικότητας και της αλλαγής 
του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, 
καθώς και στην ανάπτυξη έξυπνων 
πόλεων, καθώς βελτιώνει την 
ταξιδιωτική εμπειρία όλων των πολιτών 
καθιστώντας τις μεταφορές, την 
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εφοδιαστική και τις ροές κυκλοφορίας 
πιο αποτελεσματικές, ασφαλέστερες και 
πιο φιλικές προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 3
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, 
καθώς και για τις επενδύσεις στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και σε 
υποδομές για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ασφαλούς ανάπτυξης του 5G και της 
ανάπτυξης των δικτύων 6G· σημειώνει 
ότι το επίπεδο υιοθέτησης της τεχνητής 
νοημοσύνης στον τομέα των μεταφορών 
θα εξαρτηθεί από τις σύγχρονες 
ψηφιοποιημένες υποδομές· επισημαίνει 
ότι πρέπει να επισπευσθεί η αναβάθμιση 
των σχετικών μεταφορικών και 
ψηφιακών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει 
μηχανισμούς στην αναθεώρησή της για 
τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ και τον κανονισμό 
για τους σιδηροδρομικούς 
εμπορευματικούς διαδρόμους για να 
εξασφαλίσει την εν λόγω επίσπευση·

Or. en

Τροπολογία 4
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα σχέδια ανάκαμψής 
τους έργα ψηφιοποίησης των μεταφορών· 
τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση από 
την ΕΕ για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ), της τεχνολογίας 
αλυσίδας συστοιχιών και του διαδικτύου 
των πραγμάτων και για τη διαδικασία 
δημιουργίας υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών και των ΤΠΕ για ευφυή 
συστήματα μεταφορών (ITS), 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του 
δικτύου 5G και μελλοντικών ασύρματων 
δικτύων για την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των ψηφιοποιημένων 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 5
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G· τονίζει ότι 
ένα δίκτυο 5G θα προσφέρει εξ 
ολοκλήρου νέες ευκαιρίες απασχόλησης 
στον τομέα των μεταφορών και θα 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της 
παραγωγικότητας για τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες·
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Or. de

Τροπολογία 6
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης 
σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης 
για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) και τη διαδικασία 
δημιουργίας υποδομών για τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών (ITS)· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης με την προώθηση 
της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και συνεκτίμησης του 
αντικτύπου στο φυσικό περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία κατά την περαιτέρω 
ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 7
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης 
σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης 
για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) και τη διαδικασία 
δημιουργίας υποδομών για τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών (ITS), 
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου 5G· 
υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που 
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διατίθενται για τον στόχο αυτόν στο ΠΔΠ 
2021-2027 δεν επαρκούν·

Or. en

Τροπολογία 8
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), με τα οποία θα 
διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα 
ασφάλειας των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του 
δικτύου 5G·

Or. ro

Τροπολογία 9
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS), συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης του δικτύου 5G·

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για 
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
και για τη διαδικασία δημιουργίας 
υποδομών για ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS)·

Or. fr
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Τροπολογία 10
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η ανάπτυξη της 
τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των 
μεταφορών θα απαιτήσει την κατασκευή 
και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
και νέων υποδομών μεταφορών· 
προειδοποιεί για το σημαντικό κενό 
μεταξύ της διάρκειας ζωής των 
ψηφιακών και των φυσικών υποδομών 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ασφαλείς, υψηλής ποιότητας 
υποδομές μεταφορών που διευκολύνουν 
την ανάπτυξη συνδεδεμένων και 
αυτοματοποιημένων υπηρεσιών 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 11
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των 
μεταφορών και της κινητικότητας, ιδίως 
οι εφαρμογές ΤΝ και τα αυτόνομα 
οχήματα, προσφέρουν σημαντικές 
δυνατότητες για την απλοποίηση της 
καθημερινής ζωής των ανθρώπων και 
των επιχειρήσεων και για την παροχή 
ασφαλέστερων, αποδοτικότερων και 
περισσότερο οικονομικά προσιτών 
λύσεων για τις μεταφορές·
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Or. sv

Τροπολογία 12
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του σχετικά με 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να μειώσει τον 
προϋπολογισμό του ψηφιακού κονδυλίου 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή υποστήριξη στην 
ψηφιοποίηση του τομέα στο πλαίσιο των 
εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 13
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την τεράστια δυναμική 
παγκόσμιας ανάπτυξης των εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης, από τις οποίες η 
Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει μεγάλο 
μερίδιο μέσω ενός έξυπνου μείγματος 
πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 14
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί μια υγιή βιομηχανική 
πολιτική, η οποία θα βασίζεται στην 
ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση, 
με στόχο την ανάπτυξη υποκείμενης 
ικανότητας της ΕΕ στον τομέα των 
υποδομών, της εφοδιαστικής, των 
υπολογιστών και της ψηφιακής 
τεχνολογίας που θα συμβάλει στην 
επίτευξη της ψηφιακής ηγεσίας της ΕΕ 
σε όλους τους τομείς· καλεί την Ένωση 
να διασφαλίσει την αλυσίδα εφοδιασμού 
της στον τομέα των μεταφορών, μέσω 
της διαφοροποίησης του εφοδιασμού και 
μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτες 
χώρες σε υλικά και υπηρεσίες, καθώς η 
διακοπή των τελευταίων θα μπορούσε να 
επηρεάσει τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να 
λαμβάνει υπόψη αυτά τα στοιχεία σε κάθε 
επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής στρατηγικής:

Or. en

Τροπολογία 15
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επικροτεί την ικανότητα των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης για συγκεντρώνουν 
ιδιωτικές επενδύσεις που είναι 
απαραίτητες για τη χρηματοδότηση 
επαναστατικών τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη αυτοματοποιημένης 
κινητικότητας σε μεγάλη κλίμακα· 
προειδοποιεί ότι πολλές χώρες σε όλο τον 
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κόσμο κινούνται ταχέως προς την 
κατεύθυνση της διάθεσης της 
αυτοματοποιημένης κινητικότητας στην 
αγορά· καλεί συνεπώς την ΕΕ να 
ανταποκριθεί με πολύ μεγαλύτερη 
ενεργητικότητα στις ταχείες εξελίξεις σε 
αυτόν τον τομέα μέσω ενός 
προσαρμοσμένου νομικού και 
χρηματοοικονομικού πλαισίου για τις 
ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογίας· 
τονίζει ότι διακυβεύεται η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 16
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστική πρόσβαση σε δεδομένα 
είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη τεχνολογίας ΤΝ, η οποία θα 
είναι ολοένα σημαντικότερη στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού· 
τονίζει, επομένως, ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη ελευθερία στους ερευνητές 
και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε δεδομένα για την ανάπτυξη 
ΤΝ και τη χρήση των εν λόγω δεδομένων·

Or. sv

Τροπολογία 17
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προκειμένου να είναι σε θέση να 
αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει 
ποιοτικές τεχνολογίες ΤΝ, η Ευρώπη 
χρειάζεται ψηφιακή υποδομή υψηλής 
ποιότητας και κυβερνοασφάλειας, καθώς 
και καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα 
υψηλότερης ποιότητας·

Or. de

Τροπολογία 18
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι οι μεταφορές 
αποτελούν κρίσιμη υποδομή και ότι, 
δεδομένης της ψηφιοποίησης αυτού του 
τομέα, θα πρέπει να αναπτύξουν μια 
σταθερή «νοοτροπία κυβερνοασφάλειας», 
θα πρέπει δηλαδή να ενσωματώσουν, υπό 
την εποπτεία του ENISA, τομεακά 
συστήματα και πρωτόκολλα 
κυβερνοασφάλειας σε ένα γενικό πλαίσιο, 
τα οποία θα προωθήσουν συνέργειες που 
θα οδηγήσουν στην πολυτροπική 
διασυνδεσιμότητα· προτρέπει να 
αναπτυχθούν δεξιότητες της ΕΕ στον 
κυβερνοχώρο, ακολουθώντας την 
προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας βάσει 
σχεδιασμού· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν σωστά την οδηγία για την 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών και την Επιτροπή να 
επιβλέψει τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 19
Sven Schulze
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει πόσο μεγάλη θα 
ήταν η ζημία και πόσο υψηλό θα ήταν το 
κόστος εάν δεν διαμορφωνόταν ένα 
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τα 
μειονεκτήματα που θα επέφερε η εν λόγω 
έλλειψη σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά·

Or. de

Τροπολογία 20
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ· τονίζει ότι μια 
καινοτόμος και ανταγωνιστική οικονομία 
δεδομένων βασίζεται στη διαφάνεια και 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη να 
αποφευχθούν φαινόμενα εγκλωβισμού 
παρόχου υπηρεσιών ή τεχνολογικού 
εγκλωβισμού για δημόσιες διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων· τονίζει ότι η 
ενεργοποίηση της ανταλλαγής και της 
πρόσβασης σε βασικά και καλά 
καθορισμένα σύνολα δεδομένων θα είναι 
το κλειδί που θα ξεκλειδώσει πλήρως τις 
δυνατότητες της Πράσινης Συμφωνίας·
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Or. en

Τροπολογία 21
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών είναι και θα είναι περαιτέρω 
μεταξύ των πρώτων τομέων όπου οι 
καταναλωτές και οι πολίτες θα βιώνουν 
καθημερινές αλληλεπιδράσεις με την ΤΝ· 
συμμερίζεται, επομένως, την άποψη της 
Επιτροπής ότι ένα σαφές ευρωπαϊκό 
πλαίσιο που προάγει την ανάπτυξη μιας 
ανθρωποκεντρικής ΤΝ, η οποία βασίζεται 
στην ανθρώπινη εποπτεία, την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και τη 
βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών συνιστωσών των 
μεταφορών, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
στην τεχνολογία της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 22
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει 
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εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια, 
την προστασία, τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αυτονομίας, την εποπτεία 
και την ευθύνη, θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ και θα ενθαρρύνει 
τη χρήση περαιτέρω αναδυόμενων 
τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 23
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα σέβεται τις 
διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην 
ΤΝ·

Or. fr

Τροπολογία 24
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
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μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ· υπογραμμίζει τους 
πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από τη χρήση τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. de

Τροπολογία 25
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, 
την άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

2. συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι ένα σαφές σύνολο κανόνων 
και υποχρεώσεων θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων εντός της ΕΕ στην ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 26
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
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τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ και θα εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 27
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές 
ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην ΤΝ·

2. επισημαίνει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα αποτελέσει δοκιμαστική 
περίπτωση για την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών ΤΝ από τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές· συμμερίζεται, επομένως, την 
άποψη της Επιτροπής ότι ένα σαφές, 
διαφανές και συνεκτικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην 
ΤΝ·

Or. ro

Τροπολογία 28
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι απαιτείται ένα 
κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη στον τομέα των μεταφορών, 
όπως κανόνες για πιλοτικά έργα, τα 
οποία, εάν επιτύχουν, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω 
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ανάπτυξη για τη μαζική αγορά 
(ρυθμιστικό δοκιμαστήριο)· τονίζει ότι, 
όσον αφορά τον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, κάθε κανονισμός πρέπει να 
ακολουθεί μια τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση και να σέβεται την αρχή της 
αναλογικότητας·

Or. de

Τροπολογία 29
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί όλες οι διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων και 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης να περιλαμβάνουν ανοικτή 
πρόσβαση δεδομένων, υποχρεωτικές 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και 
φορητότητας, καθώς και να προωθούν τη 
χρήση λογισμικού και υλισμικού ανοιχτού 
κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 30
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει, συνεπώς, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο 
όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να 
μεγιστοποιήσει τόσο την ασφάλεια των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
στις μεταφορές όσο και τη δυνατότητα 
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εντοπισμού ζητημάτων αξιοπιστίας, εάν 
είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 31
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»·

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»· υπογραμμίζει τους νέους 
κινδύνους οδικής ασφάλειας που μπορεί 
να εγκυμονεί η αυτοματοποιημένη 
οδήγηση, ιδίως εκείνους που σχετίζονται 
με τη μεικτή κυκλοφορία (που 
χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά και τα 
αυτόνομα οχήματα), η οποία έχει 
αποδειχθεί ότι εγκυμονεί τον υψηλότερο 
κίνδυνο ατυχήματος· ζητεί περισσότερη 
έρευνα και ανάπτυξη για την ενίσχυση 
της ασφάλειας των προϊόντων και τονίζει 
την ανάγκη για ένα νέο εναρμονισμένο 
κανονιστικό πλαίσιο για την 
αυτοματοποιημένη οδήγηση·

Or. en

Τροπολογία 32
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
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στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»·

στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια 
(συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
των πεζών και των ποδηλατών), την 
ασφάλεια των σιδηροδρομικών, των 
θαλάσσιων και των αεροπορικών 
μεταφορών και την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στο πρόγραμμα «Vision 
Zero»· σημειώνει ότι, ελλείψει μεγάλου 
όγκου, υψηλής ποιότητας, 
διαλειτουργικών δεδομένων, η υιοθέτηση 
της τεχνητής νοημοσύνης στις υποδομές 
μεταφορών και στα οχήματα θα είναι 
περιορισμένη, το οποίο ενδέχεται να 
βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
και την ασφάλεια των μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 33
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»·

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»· τονίζει ότι, όσον αφορά 
την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει πάντοτε 
να δίνεται έμφαση στις ευκαιρίες και η 
πολιτική θα πρέπει να δημιουργεί θετικό 
κλίμα·

Or. de

Τροπολογία 34
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»·

3. τονίζει τις σημαντικές δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την αύξηση της ασφάλειας των επιβατών, 
τη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και των ατυχημάτων, τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα, την 
ελαχιστοποίηση των συνολικών 
χρηματοοικονομικών δαπανών και την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
πρόγραμμα «Vision Zero»·

Or. en

Τροπολογία 35
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»·

3. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν ΤΝ 
στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
«Vision Zero»· εφιστά την προσοχή στο 
ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ανθρώπινος 
παράγοντας·

Or. de

Τροπολογία 36
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι η χρήση της ΤΝ 



PE662.047v01-00 22/52 AM\1220392EL.docx

EL

στον τομέα των αερομεταφορών 
επικεντρώνεται επί του παρόντος στη 
διαχείριση του σχεδιασμού της 
κυκλοφορίας και του προγραμματισμού 
του εναέριου χώρου· επικροτεί τα 
επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης 
SESAR, η οποία έχει υποστηρίξει μια 
σειρά ερευνητικών έργων σε σχέση με τη 
ΤΝ και τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας· ζητεί την εντατικοποίηση 
της έρευνας και των επενδύσεων για τη 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ 
στον τομέα των αερομεταφορών όσον 
αφορά τους καταναλωτές μέσω 
βελτιώσεων στο μάρκετινγκ, τις 
πωλήσεις, τη διανομή και τις διαδικασίες 
τιμολόγησης των αεροπορικών εταιρειών, 
καθώς και βελτιώσεων στην επίγεια 
εξυπηρέτηση (έλεγχοι ασφαλείας κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 37
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι η αυξημένη 
ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των 
μεταφορών εκθέτει αναπόφευκτα τον 
τομέα σε κινδύνους απειλών και 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της διασφάλισης ασφαλών, ανθεκτικών 
και ισχυρών βασιζόμενων στην ΤΝ και 
ρομποτικών συστημάτων τόσο για τις 
υποδομές όσο και για τα οχήματα· 
επικροτεί την επικείμενη αναθεώρηση 
της οδηγίας για την ασφάλεια 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 
(οδηγία NIS) προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο των 
υποδομών μεταφορών και να είναι πιο 
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αποτελεσματική η αντιμετώπιση των 
κυβερνοεπιθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 38
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί υψηλότερες απαιτήσεις όσον 
αφορά την αυτοδιάγνωση όλων των 
οχημάτων και των βαγονιών 
εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για 
δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές, τόσο 
για επιβατικές όσο και για 
εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η 
δυσλειτουργία ενός συστήματος που 
προορίζεται για ασφάλεια να αποτελεί 
τελικά κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 39
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τις σημαντικές 
δυνατότητες που προσφέρει η χρήση 
τεχνολογίας ΤΝ σε οχήματα και 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
όσον αφορά την αύξηση της 
αποδοτικότητας του συστήματος 
μεταφορών, καθώς μπορεί, μεταξύ 
άλλων, να μειώσει τη διάρκεια των 
ταξιδιών, τη συμφόρηση, τις επιβλαβείς 
εκπομπές και το κόστος·
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Or. sv

Τροπολογία 40
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι η ΤΝ μπορεί να 
αναπτύξει αυτόματη πλοήγηση στις 
θαλάσσιες μεταφορές μεγάλων και 
μικρών αποστάσεων και στις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και να βελτιώσει τη 
θαλάσσια επιτήρηση σε ένα πλαίσιο 
αύξησης της κυκλοφορίας των πλοίων· 
σημειώνει επίσης ότι η ΤΝ μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και της σύνδεσης μεταξύ των 
λιμένων και της ενδοχώρας· επισημαίνει 
ότι οι λιμένες θα είναι ουσιαστικοί 
παράγοντες για την ανάπτυξη της ΤΝ 
στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί την 
ανάπτυξη της ΤΝ και υψηλότερο επίπεδο 
ψηφιοποίησης σε μεγάλη κλίμακα σε 
όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες ως 
ζήτημα ενισχυμένης 
αποτελεσματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 41
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες 
των τεχνολογικών καινοτομιών και της 
ΤΝ για την προσαρμογή των τρόπων 
μεταφοράς για άτομα με αναπηρία, το 
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οποίο θα επιτρέψει τη δωρεάν 
κινητικότητα με λιγότερους 
αποκλεισμούς για όλους·

Or. en

Τροπολογία 42
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· 
ζητεί να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή 
ανάλογα με την ικανότητα των 
κατασκευαστών, των φορέων 
εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης και της υποχρέωσης σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας ή ατυχήματος 
αποτελεί έναν από τους κρίσιμους 
φραγμούς στην πρακτική εφαρμογή 
τεχνολογιών που βασίζονται στην ΤΝ στον 
τομέα των μεταφορών· τονίζει την ανάγκη 
να καθοριστεί σαφής διαχωρισμός των 
ευθυνών που υπέχουν οι κατασκευαστές, 
οι φορείς εκμετάλλευσης και οι χρήστες 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
ασφάλεια των προϊόντων, ο κατάλληλος 
επιμερισμός των κινδύνων, η 
υπευθυνότητα και η ευθύνη εξίσου όσον 
αφορά τις αστοχίες του λειτουργικού 
λογισμικού, τα σφάλματα του δικτύου, 
καθώς και τους κινδύνους και τα 
εξωτερικά στοιχεία που αφορούν τις 
επιλογές προγραμματισμού που δεν 
καλύπτονται επαρκώς επί του παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 43
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4



PE662.047v01-00 26/52 AM\1220392EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων· 
ζητεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες να 
βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
ενσωματώνουν τους νέους κινδύνους που 
προκύπτουν από τη συνδεδεμένη και 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα στην 
πολιτική τους για την ανάληψη 
ασφαλιστικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 44
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· 
ζητεί να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή 
ανάλογα με την ικανότητα των 
κατασκευαστών, των φορέων 
εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

4. τονίζει ότι η απουσία σαφών 
κανόνων σχετικά με τον καταλογισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη 
γνώμη της επιτροπής μεταφορών και 
τουρισμού σχετικά με το καθεστώς 
αστικής ευθύνης για την ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι η νομική σαφήνεια θα 
αυξήσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, γεγονός που θα επηρεάσει 
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θετικά τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της 
ΕΕ που αναπτύσσουν τέτοιες τεχνολογίες 
και θα διευκολύνει την επέκταση μιας 
ισχυρής αγοράς της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 45
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς και 
συνεκτικούς κανόνες σχετικά με τον 
επιμερισμό της ευθύνης σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας ή ατυχήματος αποτελεί 
έναν από τους κρίσιμους φραγμούς στην 
πρακτική εφαρμογή τεχνολογιών που 
βασίζονται στην ΤΝ στον τομέα των 
μεταφορών· ζητεί να επιμερίζεται η 
ευθύνη αυτή ανάλογα με την ικανότητα 
των κατασκευαστών, των φορέων 
εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων και 
τη συμβολή τους στη χρήση της ΤΝ στον 
τομέα των μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 46
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 

4. τονίζει ότι η ανάγκη για 
σαφέστερους κανόνες σχετικά με τον 
επιμερισμό της ευθύνης σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, ελαττώματος, διακοπής ή 
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κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

Or. de

Τροπολογία 47
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
κανόνες σχετικά με τον καταλογισμό και 
τον επιμερισμό της ευθύνης σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας ή ατυχήματος αποτελεί 
έναν από τους κρίσιμους φραγμούς στην 
πρακτική εφαρμογή τεχνολογιών που 
βασίζονται στην ΤΝ στον τομέα των 
μεταφορών· ζητεί να επιμερίζεται η 
ευθύνη αυτή ανάλογα με την ικανότητα 
των κατασκευαστών, των φορέων 
εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 48
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 4. τονίζει ότι η ανάγκη για σαφείς 
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κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να επιμερίζεται η ευθύνη αυτή ανάλογα με 
την ικανότητα των κατασκευαστών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων 
όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων·

κανόνες σχετικά με τον καταλογισμό της 
ευθύνης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 
ατυχήματος αποτελεί έναν από τους 
κρίσιμους φραγμούς στην πρακτική 
εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται 
στην ΤΝ στον τομέα των μεταφορών· ζητεί 
να καταλογίζεται δίκαια η ευθύνη αυτή 
ανάλογα με τον ρόλο των κατασκευαστών, 
των φορέων εκμετάλλευσης και των 
χρηστών αυτόνομων οχημάτων και 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 49
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη 
νομικής προβλεψιμότητας που 
αντιμετωπίζουν οι φορείς ανάπτυξης 
τεχνολογίας ΤΝ εξαιτίας του ανεπαρκούς 
συντονισμού της προστασίας δεδομένων 
και των ζητημάτων δεοντολογίας όσον 
αφορά την ΤΝ σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, 
επομένως, από την Επιτροπή να παράσχει 
καθοδήγηση σχετικά με τις 
προεγκεκριμένες διαδικασίες χρήσης 
δεδομένων, καθώς και σχετικά με την 
ψευδωνυμοποίηση και την 
ανωνυμοποίηση, προκειμένου να αυξηθεί 
η προβλεψιμότητα δικαίου για τους 
φορείς ανάπτυξης τεχνολογίας ΤΝ στους 
τομείς των μεταφορών και του 
τουρισμού· θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές θα 
πρέπει να ακολουθούν την καθοδήγηση 
της ΕΕ κατά την άσκηση των δημόσιων 
εξουσιών τους, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί συνεπής κανονιστική 
συμμόρφωση και να αρθούν τα εμπόδια 
για τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς·
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Or. sv

Τροπολογία 50
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την πρόσβαση στα δημόσια 
και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους 
πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων 
οργανισμών επιθεώρησης και έγκρισης σε 
συγκεκριμένα δεδομένα και πληροφορίες 
λογισμικού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να εντοπίζουν παραβιάσεις και 
παραποιήσεις και να διασφαλίζουν την 
κυβερνοασφάλεια των οχημάτων· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στα δεδομένα 
που είναι επί του παρόντος εγκλωβισμένα 
στον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι η χρήση των δημόσιων 
πόρων οδηγεί πάντα σε δημόσια 
δεδομένα· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της ανταλλαγής δεδομένων 
και των απαιτούμενων υποδομών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
ψηφιακή ανάπτυξη σύμφωνα με την 
Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 51
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών 
και οχημάτων για την ασφαλή συλλογή 
και επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από μια ορθή νομοθετική 
πράξη για τα δεδομένα που προωθεί την 
ανταλλαγή δεδομένων B2B, B2G και 
G2B, η οποία οργανώνεται μέσω ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης που επιτρέπει 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ευρεία 
πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας δημόσια 
και βιομηχανικά δεδομένα που παράγονται 
όχι μόνο από τον τομέα των μεταφορών, 
αλλά από όλους τους τομείς που 
συνδέονται με αυτόν· ζητεί την ανάπτυξη 
ενός χώρου δεδομένων κινητικότητας, ο 
οποίος θα συγκεντρώνει τα δεδομένα που 
συλλέγουν και επεξεργάζονται οι ευφυείς 
υποδομές και τα ευφυή οχήματα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη τα δεδομένα να 
είναι ευανάγνωστα σε διασυνοριακό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές FAIR, 
ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες 
μεταξύ χωρών και τομέων, να 
συγκεντρωθούν γνώσεις και να 
δημιουργηθούν συνεργατικοί σχηματισμοί 
στον τομέα της τεχνολογίας· ζητεί να 
γίνουν πλήρως σεβαστοί οι κανόνες που 
ορίζει το πλαίσιο προστασίας δεδομένων 
και απορρήτου της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του 
ΓΚΠΔ.

Or. en

Τροπολογία 52
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρύτερη πρόσβαση 
στα δημόσια, βιομηχανικά και 
ανεπεξέργαστα δεδομένα που παράγονται 
από τον τομέα των μεταφορών και από τη 
διάθεση ευφυών υποδομών και οχημάτων 
για την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία 
των δεδομένων αυτών· επικροτεί, εν 
προκειμένω, την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα και την 
πρόταση κανονισμού της για την 
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των 
δεδομένων· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας 
αγοράς δεδομένων και συγκεκριμένα ενός 
ευρωπαϊκού κοινού χώρου δεδομένων 
κινητικότητας, ο οποίος μπορεί, μεταξύ 
άλλων, να διευκολύνει την πρόσβαση και 
τη χρήση των δεδομένων από τις 
μεταφορικές και ταξιδιωτικές πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, με την 
επιφύλαξη της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 53
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δεδομένα που παράγονται από τον τομέα 
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παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

των μεταφορών και από τη διάθεση 
ευφυών υποδομών και οχημάτων για την 
ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών· εφιστά την προσοχή 
στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθερία 
της ανταλλαγής και επεξεργασίας μη 
προσωπικών και ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων από δημόσιες και ιδιωτικές 
οντότητες· 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 
ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 54
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί σεβασμός της ιδιωτικής 
ζωής των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη 
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
του δημόσιου τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 55
Andor Deli



PE662.047v01-00 34/52 AM\1220392EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, 
ωστόσο πρέπει να διασφαλιστεί επαρκές 
επίπεδο προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 56
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών· σε 
αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων έναντι 
τρίτων·

Or. de

Τροπολογία 57
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Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών·

5. σημειώνει ότι η επίτευξη των 
στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
εξαρτάται από την ευρεία πρόσβαση στα 
δημόσια και ανεπεξέργαστα δεδομένα που 
παράγονται από τον τομέα των μεταφορών 
και από τη διάθεση ευφυών υποδομών και 
οχημάτων για την ασφαλή συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, καθώς 
και από την παράλληλη τήρηση του 
γενικού κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 58
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει 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 
πληροφοριών, όπως είναι τα γεωδαιτικά 
και χαρτογραφικά δεδομένα, τα μοντέλα 
εδάφους, οι ορθοφωτογραφικοί χάρτες, 
τα δεδομένα γεωμετρίας κτιρίων και τα 
τοπογραφικά αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση· 
τονίζει ότι η κοινοποίηση αυτού του 
μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων θα 
έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στη χρήση 
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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·

Or. en

Τροπολογία 59
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κινήτρων για εθελοντική 
ανταλλαγή και πρόσβαση σε δεδομένα, τα 
οποία θα ωφελήσουν, αφενός, τη 
δημιουργία κέντρων δεδομένων ΤΝ στη 
βάση μιας ανοιχτής και διαφανούς 
ευρωπαϊκής υποδομής cloud (π.χ. Gaia-
X) και, αφετέρου, την επεξεργασία 
δεδομένων που παράγονται κατά την 
κυκλοφορία· αυτή η υποδομή πρέπει να 
βασίζεται στις αρχές της φορητότητας, 
της διαλειτουργικότητας και της 
κρυπτογράφησης·

Or. de

Τροπολογία 60
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι μια στρατηγική 
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δεδομένων ειδικά για τον τομέα των 
μεταφορών, που επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης 
μέσω της πρόσβασης σε τεράστια σύνολα 
δεδομένων, ιδίως από τις ΜΜΕ, θα 
βοηθήσει τους τομείς των μεταφορών και 
του τουρισμού της ΕΕ να επωφεληθούν 
από τις ευκαιρίες της σημερινής αγοράς, 
το οποίο θα βελτιώσει κατά συνέπεια την 
ασφάλεια των μεταφορών μέσω της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 61
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών·

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα σύστασης 
ενός οργάνου της ΕΕ, που θα απαρτίζεται 
από τις ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων 
κρατών μελών, για να διασφαλίζει την 
εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
μπορεί η Επιτροπή να αναλαμβάνει 
δράση σε περίπτωση που ένα σύστημα 
ΤΝ που χρησιμοποιείται στις μεταφορές 
παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ή να 
συστήνει δράσεις στην Επιτροπή, όταν οι 
κανόνες περί ευθύνης είναι ασαφείς ή 
πρέπει να προσαρμοστούν·

Or. en

Τροπολογία 62
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Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών·

6. αναγνωρίζει τη φιλοδοξία να 
καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή της ΤΝ 
στους τομείς των μεταφορών και του 
τουρισμού και υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι θα πρέπει η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά 
την ανάπτυξη δεοντολογικών και νομικών 
κανόνων και προτύπων για τη χρήση της 
ΤΝ στον τομέα των μεταφορών, και 
ενδεχομένως να καθορίσει πρότυπα για 
τον υπόλοιπο κόσμο·

Or. sv

Τροπολογία 63
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών·

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
ενιαίων, δεοντολογικών και νομικών 
κανόνων και προτύπων για τη χρήση της 
ΤΝ στον τομέα των μεταφορών στην 
ενιαία αγορά της ΕΕ· πρέπει να 
αποφευχθεί μια κατακερματισμένη αγορά 
δεδομένων ψηφιακής κυκλοφορίας η 
οποία θα εμποδίζει τις ψηφιακές 
καινοτομίες·

Or. de

Τροπολογία 64
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Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών·

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη σαφών 
και αποτελεσματικών δεοντολογικών και 
νομικών κανόνων και προτύπων για τη 
χρήση της ΤΝ στον τομέα των μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 65
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για τη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
των μεταφορών·

6. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ΕΕ να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη 
δεοντολογικών και νομικών κανόνων και 
προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων 
και τη χρήση της ΤΝ στον τομέα των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 66
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση των 
μεταφορών θα αποτελέσει βασικό 
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παράγοντα για τις διαδικασίες απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την επίτευξη καθαρών 
μηδενικών εκπομπών έως το 2050· 
υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή ψηφιακών 
λύσεων σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς και τις υποδομές μπορεί να 
μειώσει τις εκπομπές μέσω της 
ανάπτυξης συνδεδεμένης κινητικότητας, 
της ηλεκτροδότησης των στόλων, της 
αποτελεσματικής διαχείρισης της 
εφοδιαστικής και του ελέγχου της 
ταχύτητας.

Or. en

Τροπολογία 67
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την ανάγκη καλύτερου 
συντονισμού με τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
αλλά και μεταξύ τους. προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνικά πρότυπα σχετικά με 
την αγορά τα οποία θα προωθούν τη 
διαλειτουργικότητα και τη μεταφορά 
τεχνολογίας και ταυτόχρονα θα τονώνουν 
τον ανταγωνισμό·
οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
πρέπει να ενεργήσουν ως πρωτοπόροι και 
να συνδράμουν στον εντοπισμό των 
κενών στα διεθνή πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία 68
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης στην παροχή υπηρεσιών που 
συνδέονται με τις δημόσιες μεταφορές, 
ιδίως της εξυπηρέτησης πελατών, πρέπει 
να υποστηρίζει την παροχή της 
υπηρεσίας και να μην αντικαθιστά την 
ανθρώπινη δραστηριότητα·

Or. fr

Τροπολογία 69
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει τον κίνδυνο επαναφοράς 
προκαταλήψεων και διακρίσεων εάν η 
ΤΝ τροφοδοτείται με ακατέργαστα 
δεδομένα που δεν έχουν καθαριστεί· 
υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση 
για την παροχή μιας υπηρεσίας πρέπει να 
εγκρίνεται από άνθρωπο, με την ΤΝ να 
διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στην 
απόφασή του·

Or. fr

Τροπολογία 70
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών πολύ 
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μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν· 
τονίζει ειδικότερα ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη και η ρομποτική θα έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική 
βιομηχανία· σημειώνει ότι η χρήση τους 
απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση και 
κίνητρα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να 
αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης 
και να εκσυγχρονίσουν την προσφορά 
τους στους καταναλωτές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν τεχνολογικά 
εκκολαπτήρια και επιταχυντές για την 
παροχή στήριξης και τη διευκόλυνση της 
εμφάνισης και ανάπτυξης νέων 
καινοτόμων τουριστικών επιχειρήσεων 
που θα χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 71
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
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για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν· 
υπενθυμίζει ότι η αξιοποίηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται 
με την τεχνητή νοημοσύνη είναι 
σημαντική για την καταπολέμηση των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και 
κατά συνέπεια για να προστατεύονται οι 
ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών και 
του τουρισμού· επιμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων 
ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη στην 
κοινωνική νομοθεσία περί αποσπασμένων 
εργαζομένων στους εν λόγω τομείς, 
διατάξεις που εφαρμόζονται από 
ορισμένα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν 
πρόθεση να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες στο θέμα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 72
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· επισημαίνει ότι η 
ΤΝ θα διαταράξει σημαντικά την 
απασχόληση στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού· τονίζει την ανάγκη να 
παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν· 
επικροτεί το γεγονός ότι η ΤΝ μπορεί να 
διευκολύνει τη ζωή των εργαζομένων, 
βοηθώντας τους στην 
αυτοκινητοβιομηχανία όπου εκτελούνται 
επαναλαμβανόμενες εργασίες και μπορεί 
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επίσης να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα 
με αναπηρία να συμμετάσχουν στην 
αγορά εργασίας· προειδοποιεί ταυτόχρονα 
ότι ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως οι 
οδηγοί λεωφορείων, ταξί ή φορτηγών, 
ενδέχεται να μην χρειάζονται πλέον στο 
μέλλον και ότι αυτοί οι οδηγοί θα 
χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες 
για να βρουν άλλη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 73
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα 
αυτόν.

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι η 
ταχεία δυναμική της αγοράς εργασίας 
καθιστά απαραίτητη την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων που 
εργάζονται σε αυτούς τους τομείς, όσον 
αφορά τόσο τις βασικές όσο και τις 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες· τονίζει 
τη σημασία της διασφάλισης του 
σεβασμού και της επιβολής των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ένα 
τόσο εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον· 
ζητεί να παρασχεθεί επαρκής οικονομική 
και οργανωτική στήριξη, ώστε η ψηφιακή 
καινοτομία να είναι επωφελής για τις 
επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού·

Or. en
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Τροπολογία 74
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν· 
τονίζει ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
και οι κοινοπραξίες ανάπτυξης ΤΝ 
χρήζουν ειδικής προστασίας, 
προκειμένου να αποφευχθούν η πώλησή 
τους σε τρίτες χώρες έως ότου φτάσουν 
σε ένα σχετικό μέγεθος·

Or. de

Τροπολογία 75
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα 
αυτόν.

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· υπενθυμίζει ότι 
όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες 
δεν πρέπει να μείνουν στο περιθώριο και 
ζητεί επαρκή οικονομική και οργανωτική 
στήριξη για καινοτομίες και για την 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
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εργαζομένων στον τομέα αυτόν· 
υπογραμμίζει τη σημασία να ληφθεί 
υπόψη η διάσταση του φύλου στη 
διαδικασία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 76
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη για καινοτομίες και 
για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

7. σημειώνει τις σημαντικές 
δυνατότητες των ευρωπαϊκών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη 
να παρασχεθεί επαρκής οικονομική και 
οργανωτική στήριξη, καθώς και 
ενημερωτικές εκστρατείες και κατάρτιση, 
για καινοτομίες και για τη βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων 
στον τομέα αυτόν.

Or. ro

Τροπολογία 77
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. είναι της γνώμης ότι η επίτευξη 
ψηφιακής ηγεσίας θα εξαρτηθεί από την 
παραγωγή και την προώθηση ψηφιακών 
ταλέντων από την ΕΕ και την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας της ΕΕ· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω τις ευκαιρίες των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το 
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επερχόμενο πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη»· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στην εκπαίδευση και να 
παρέχουν στους μαθητές από νεαρή 
ηλικία τις βασικές δεξιότητες που 
χρειάζονται για να τους κατευθύνουν 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM)·

Or. en

Τροπολογία 78
Andor Deli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει τον ρόλο των 
ουσιωδών για τη λειτουργία προτύπου 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SEP) στην 
πλήρη και επιτυχημένη ανάπτυξη των 
τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα των 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το ισχύον νομικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίσει 
επαρκή νομική προστασία, δίκαιες και 
αμερόληπτες πρακτικές αδειοδότησης 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
Ε&Α των τεχνολογιών ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 79
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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7α. τονίζει ότι ο περιορισμένος 
ανταγωνισμός στην αγορά ψηφιακών 
υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού δημιουργεί σημαντικά 
εμπόδια για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις· η σχεδιαζόμενη νομοθεσία 
στον τομέα αυτόν θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τις διαφορές στις θέσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης στην ενιαία αγορά 
όσον αφορά τις διοικητικές ή 
χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που 
αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 80
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ υφίστανται 
σοβαρότερο πλήγμα από την αδιαφανή 
γραφειοκρατία και την υπερβολική 
κανονιστική επιβάρυνση και, ως εκ 
τούτου, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί και να 
αποσαφηνιστεί προκειμένου να προαχθεί 
η ανάπτυξη και η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών, ιδίως της ΤΝ, από αυτές·

Or. sv

Τροπολογία 81
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η διαφάνεια και οι 
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δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές στις 
πλατφόρμες μεταφορών και τουρισμού, 
ειδικά για τους αλγόριθμους που 
λειτουργούν με ΤΝ και επηρεάζουν την 
εξυπηρέτηση, την τιμολόγηση και τη 
διαφήμιση, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της προστασίας και 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, 
καθώς και για την προώθηση ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 82
Tilly Metz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί να δοθούν κίνητρα ώστε οι 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των μεταφορών και του τουρισμού 
να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται 
από άλλους ενδιαφερομένους του 
ιδιωτικού τομέα σε μια εθελοντική και 
αμοιβαία επωφελή διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 83
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. τονίζει ότι η ΤΝ θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της απρόσκοπτης 
πολυτροπικότητας, με βάση την έννοια 
της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS)· 
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πιστεύει ότι η ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών μεταφορών προσφέρει 
ευκαιρίες για την καλύτερη ανταπόκριση 
στις ανάγκες κινητικότητας των 
Ευρωπαίων πολιτών, καθώς 
βελτιστοποιεί τη χρήση των δημόσιων 
μεταφορών και ταυτόχρονα περιορίζει 
τον αριθμό των ιδιωτικών οχημάτων 
στον δρόμο· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να διευκολύνει την ισόρροπη 
ανάπτυξη της MaaS, ιδίως στις πόλεις· 
επισημαίνει την ανεπαρκή ανταλλαγή 
δεδομένων ως ένα από τα βασικά 
εμπόδια στην υιοθέτηση αυτής της 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στις 
σταδιοδρομίες και τις μελέτες στους 
τομείς STEM και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω 
μηχανισμούς για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε αυτόν τον τομέα· 
υπογραμμίζει ότι η γεφύρωση αυτού του 
χάσματος είναι επωφελής και για την 
ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· 
σημειώνει τις θετικές μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της ενίσχυσης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας στην ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα.

Or. en
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Τροπολογία 85
Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
κύριες δυνατότητες για αυξημένη 
ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και 
καινοτομία στην Ευρώπη οφείλονται στο 
μέγεθος της ενιαίας αγοράς και, 
επομένως, πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα 
τυχόν κατακερματισμός και τυχόν 
αδικαιολόγητοι συνοριακοί φραγμοί στις 
ροές δεδομένων, την έρευνα συνεργασίας 
και τις εξαγωγές ψηφιακών αγαθών και 
υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
κοινωνία αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη της 
αγοράς της ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 86
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. σημειώνει τον πρωταρχικό ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
συνεργατικοί σχηματισμοί στον τομέα της 
τεχνολογίας και οι ψηφιακοί κόμβοι 
καινοτομίας στο να βοηθήσουν τον τομέα 
των μεταφορών να καινοτομήσει και να 
ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
και του δημόσιου τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 87
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο 
κύριος τουριστικός προορισμός 
παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη του τομέα με 
βιώσιμο τρόπο· επισημαίνει τον 
πρωταρχικό ρόλο που θα διαδραματίσει η 
ψηφιοποίηση στην επανέναρξη του 
τουρισμού, η οποία θα διασφαλίσει 
μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του 
κλάδου· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την ψηφιακή ηγεσία της ΕΕ 
στον τουρισμό μέσω Ε&Α, κοινοπραξιών 
και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα σε θέματα όπως η διαχείριση του 
πλήθους, η κινητικότητα και οι ανέπαφες 
υπηρεσίες και την αξιοποίηση των 
τοπικών ΜΜΕ που συμμετέχουν στην 
τουριστική αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en


