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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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·

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»·

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·

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·

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·

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.


