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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα 

μεταφορών 

(2017/2067(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο 

«Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα 

ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» 

(COM(2016)0766), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0000/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή 

συστήματα μεταφορών (C-ITS) είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Επιτροπής, και ιδίως με το θεματολόγιο για την απασχόληση, την 

ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την ψηφιακή ενιαία αγορά και τη στρατηγική για την 

Ενεργειακή Ένωση· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των κρατών μελών και ο βιομηχανικός κλάδος πρέπει 

να ανταποκριθούν στην πιεστική ανάγκη να καταστούν οι μεταφορές ασφαλέστερες, 

αποτελεσματικότερες και βιώσιμες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική τάση που σημειωνόταν στον τομέα της οδικής 

ασφάλειας στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία έχει επιβραδυνθεί και οι οδικές μεταφορές 

εξακολουθούν να ευθύνονται για τον μεγαλύτερο όγκο εκπομπών από τις μεταφορές, σε 

επίπεδο αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των C-ITS θα επιτρέψει στους χρήστες του οδικού 

δικτύου και στους διαχειριστές της κυκλοφορίας να ανταλλάσσουν και να 

χρησιμοποιούν πληροφορίες καθώς και να συντονίζουν τις ενέργειές τους· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τις 

ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση του ανθρώπινου 

σφάλματος· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το στοιχείο της συνεργατικότητας, χάρη στην ψηφιακή 

συνδεσιμότητα, θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα 

της κυκλοφορίας και την πολυτροπικότητα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες χώρες παγκοσμίως (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, 

Κορέα και Κίνα) κινούνται γρήγορα προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης ψηφιακών 

                                                 
1 ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 85. 
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τεχνολογιών ενώ ήδη διατίθενται στην αγορά οχήματα και υπηρεσίες C-ITS· 

Γενικό πλαίσιο 

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 

συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών («η στρατηγική») και την εντατική 

συνεργασία της με εμπειρογνώμονες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η 

οποία έθεσε τα θεμέλια για την ανακοίνωση· 

2. τονίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των συναφών επιχειρηματικών 

μοντέλων για τις οδικές μεταφορές και αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αποτελεί 

σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη των C-ITS και, κατ’ επέκταση, για την 

αυτοματοποιημένη κινητικότητα· επισημαίνει ότι τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και 

αυτοματοποιημένα οχήματα μπορούν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και τις 

εκπομπές από τις μεταφορές· 

3. επικροτεί τα αποτελέσματα της πλατφόρμας C-ITS Φάση ΙΙ και υπογραμμίζει τη 

σημασία των αποτελεσμάτων1· 

4. υπογραμμίζει ότι, ενώ η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής της 

ΕΕ για τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, δεν πρέπει να 

δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των δύο εννοιών·\ 

5. υπενθυμίζει ότι τα C-ITS είναι συστήματα που επιτρέπουν σε διαφορετικούς σταθμούς 

ΕΣΜ (οχήματα, εξοπλισμός κατά μήκος του οδικού δικτύου, κέντρα ελέγχου της 

κυκλοφορίας και νομαδικές συσκευές) να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με τη χρήση τυποποιημένης αρχιτεκτονικής επικοινωνίας· 

6. υπενθυμίζει ότι τα συνδεδεμένα οχήματα είναι οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες C-ITS που επιτρέπουν στα οδικά οχήματα να επικοινωνούν με άλλα 

οχήματα, σηματοδότες κυκλοφορίας και παρόδιες υποδομές καθώς και με άλλους 

χρήστες του οδικού δικτύου· 

7. υπενθυμίζει ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα είναι οχήματα που μπορούν να 

λειτουργούν και να ελίσσονται ανεξάρτητα σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας και 

στα οποία ένα ή περισσότερα κύρια χειριστήρια οδήγησης (διεύθυνση, επιτάχυνση, 

πέδηση) είναι αυτοματοποιημένα για σημαντικό χρονικό διάστημα· 

8. υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης συστημάτων διασφάλισης κατά τη μεταβατική 

φάση στην οποία τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα θα συνυπάρχουν με 

οχήματα μηδενικής συνδεσιμότητας και μηδενικής αυτοματοποίησης· 

9. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία σαφούς προγραμματισμού για υπηρεσίες C-ITS 

του ενδιάμεσου καταλόγου (Day 1,5) και εντεύθεν καθώς και για την έλλειψη πλήρους 

αξιολόγησης επιπτώσεων και ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με τις πρωτοβουλίες 

εγκατάστασης για την ανάπτυξη υπηρεσιών C-ITS και δυνητικών επεκτάσεων των 

                                                 
1 Πλατφόρμα C-ITS τελική φάση ΙΙ: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-

final-report.pdf 
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υπηρεσιών· 

10. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις υπηρεσίες C-ITS, στην επίτευξη των 

υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και στην κατάρτιση των αναγκαίων ορισμών και 

απαιτήσεων, στην επικαιροποίηση και την ένταξη της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής 

(HMI), καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και μηχανής είναι σημαντική1· 

11. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα C-Roads, καθώς 

αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής· 

Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων 

12. εφιστά την προσοχή στη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 

δεδομένων των C-ITS, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς των 

C-ITS και να μην διατηρούνται ούτε να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· τονίζει 

ότι τα ευφυή αυτοκίνητα θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οι πάροχοι υπηρεσιών C-ITS 

πρέπει να προσφέρουν σαφείς όρους και προϋποθέσεις στους οδηγούς, ώστε να τους 

είναι δυνατόν να δίνουν την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή τους για τυχόν 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων· 

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

13. τονίζει τη σημασία υψηλών προτύπων ασφαλείας για την πρόληψη των παραβιάσεων 

και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ιδίως υπό το πρίσμα του καίριας σημασίας 

χαρακτήρα της ασφάλειας των επικοινωνιών C-ITS· επισημαίνει ότι η ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο αποτελεί σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί δεδομένου 

ότι το σύστημα μεταφορών καθίσταται ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο και 

συνδεδεμένο· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθούν τυχόν τρωτά σημεία ή 

κίνδυνοι σε περίπτωση που το όχημα παραβιαστεί ή δεχθεί επίθεση στον κυβερνοχώρο 

μέσω της χάραξης κοινής πολιτικής ασφάλειας και πιστοποίησης για την εγκατάσταση 

των C-ITS· 

14. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη, και σε τυχόν 

ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες, εξίσου υψηλά πρότυπα ασφάλειας· 

Τεχνολογίες και συχνότητες επικοινωνιών 

15. πιστεύει ότι η προσέγγιση υβριδικής επικοινωνίας, που συνδυάζει 

αλληλοσυμπληρούμενες τεχνολογίες επικοινωνίας, είναι η σωστή προσέγγιση και ότι το 

πλέον υποσχόμενο μείγμα υβριδικής επικοινωνίας φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός 

του ITS-G5 του ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων) με τα 

υφιστάμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 

υποστήριξη για την ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών C-ITS· 

16. λαμβάνει υπό σημείωση την αναφορά στη σχέση μεταξύ των συνδεδεμένων 

αυτοκινήτων και των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, EGNOS και 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή δήλωση αρχών της Επιτροπής (2008) σχετικά με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής για τα συστήματα 

πληροφοριών και επικοινωνιών επί οχημάτων: https://goo.gl/zXSXHe 
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GALILEO, και υπογραμμίζει ότι η ικανότητα των οχημάτων να επικοινωνούν με 

συστήματα 5G και δορυφορικής πλοήγησης μπορεί να ενσωματωθεί στο μείγμα 

υβριδικής επικοινωνίας σε μεταγενέστερο στάδιο· 

17. ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζουν τις 

υπηρεσίες C-ITS να διαχειρίζονται κατάλληλα το φορτίο του δικτύου για τις σχετικές 

με την οδική ασφάλεια υπηρεσίες C-ITS· 

Κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση 

18. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους 

φορείς εκμετάλλευσης οδικών δικτύων και τον κλάδο των ΕΣΜ να εφαρμόσουν τα C-

ITS, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία κατά την 

εφαρμογή των υπηρεσιών C-ITS, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας 

την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πραγματικά πολυτροπικό σύστημα 

μεταφορών, στο οποίο όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία 

υπηρεσία κινητικότητας, διευκολύνοντας την ομαλή μετακίνηση ανθρώπων και 

εμπορευμάτων από σημείο σε σημείο και ενισχύοντας τη συνολική 

αποτελεσματικότητα των μεταφορών· 

20. συνιστά στην Επιτροπή να θεσπίσει άμεσα ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την 

έγκαιρη επίτευξη διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 

δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα και 

πόρους το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο 2018· συνιστά η εν λόγω πρόταση να 

εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη μη χρηματική πρόσβαση όλων των 

τρίτων μερών σε δεδομένα στο όχημα με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών, την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση θεμιτού 

ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων 

της μελέτης της Επιτροπής για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα και 

πόρους· 

21. υπογραμμίζει τη σημασία της έναρξης διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους σε 

πρώιμο στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης 

και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι κοινωνικές και εργασιακές 

συνθήκες· 

° 

° ° 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι μιας εξαιρετικά ταχείας βιομηχανικής και ψηφιακής 

επανάστασης, της οποίας η ΕΕ αποτελεί μεν μέρος, εντούτοις ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία 

ούτε η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Παρατηρούνται σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης και προετοιμασίας 

τους· ωστόσο η ψηφιακή και τεχνολογική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνουν αυτές τις 

ανισότητες. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να επωφελούνται ισότιμα από τη σύγχρονη 

βιομηχανική επανάσταση και τα οφέλη της. Θεαματικές αλλαγές αναμένονται επίσης στον 

τομέα των μεταφορών, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει ουσιαστικές και 

μακροπρόθεσμες απαντήσεις. Πρέπει να ανταποκριθούμε ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της 

ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, μειώνοντας έτσι, για παράδειγμα, τον 

αριθμό ατυχημάτων, εξορθολογίζοντας τα συστήματα μεταφορών και περιορίζοντας τις 

εκπομπές επιβλαβών ουσιών. Οι νέες τεχνολογίες, στις οποίες περιλαμβάνεται η πλατφόρμα 

συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) που είναι αντικείμενο της 

παρούσας έκθεσης, αποτελούν αφενός μια εξαίρετη εξέλιξη και αφετέρου πραγματικό 

μέλημα για ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων με την εναρμόνιση των 

νομικών ρυθμίσεων οι οποίες έως σήμερα πάσχουν σε οργανωτικό επίπεδο και από τις οποίες 

αναδύονται συνεχώς νέα προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υστερούν στο θέμα αυτό· η τεχνολογική επανάσταση προχωράει 

με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που μπορεί να ακολουθήσει το θεσμικό σύστημα. Η 

αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί πραγματικό και επιτακτικό μας καθήκον. 

Ομοίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη στον τομέα 

των μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την ανάπτυξη παράλληλης συνεργασίας και 

όχι απομονωμένο ανταγωνισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 

παγκόσμιας ανάπτυξης, απέναντι, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, 

όπου οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το σύστημα C-ITS έχουν ήδη προχωρήσει. Συνεπώς, 

η σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση συνιστά, αφενός, σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη 

και την ασφάλεια των συστημάτων μεταφορών και, αφετέρου, απαιτεί τη διεξαγωγή 

συνεχούς και υπεύθυνου ρυθμιστικού έργου. 

Γενικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούνται σχεδόν μια δεκαετία με 

το θέμα των ευφυών συστημάτων μεταφοράς και των οχημάτων. Η εισαγωγή ευφυών 

οχημάτων και η θέσπιση του συστήματος ηλεκτρονικής κλήσης έκτακτης ανάγκης αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας. Ο εισηγητής επικροτεί αυτήν τη νομοθετική 

διαδικασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αφενός την έκδοση γνωμοδότησης εκ μέρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων, τις άδειες 

οδήγησης και την εκπαίδευση των οδηγών, και αφετέρου την ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τροποποίηση της οδηγίας 

2010/40/ΕΕ, σχετικά με την παράταση της εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Αυτές οι νομικές πράξεις συμπληρώνουν τη στρατηγική που ορίζεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής για την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών (COM(2016)0766). 
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Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι διάφορα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 

της ΕΕ λαμβάνουν χώρα παράλληλα με κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα C-

Roads και GEAR 2030. Πρέπει επίσης να επισημανθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος 

της πλατφόρμας ITS για το 2016-2017· σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσφάτως δημοσίευσε τα αποτελέσματα των εργασιών οκτώ ομάδων. 

Είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους να ενώσουν τις δυνάμεις τους 

– ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και των 

μεταφορών – ούτως ώστε τα αποτελέσματα της ψηφιακής ανάπτυξης να εισαχθούν και να 

εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και η συμμετοχή των κρατών μελών. Ο εισηγητής επικροτεί 

τη γνωμοδότηση που εξέδωσαν η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή. Η πλειονότητα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι 

παλιά και, συνεπώς, αυτό έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογίες που δεν επιτρέπουν τη 

σύνδεσή τους με προηγμένες τεχνολογίες και ψηφιακό διάλογο. Το ίδιο ισχύει και για τα 

οδικά συστήματα που δεν ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν είναι αυτοκινητόδρομοι. 

Είναι εύλογο το ερώτημα πώς θα διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των εν λόγω οχημάτων και 

ποιος θα επωμιστεί τις σχετικές δαπάνες. 

Ποιος πληρώνει τον βαρκάρη; 

Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής 

των υπηρεσιών «D1 C», οι οποίες θα επιτρέψουν τη σύνδεση περίπου 30 εκατομμυρίων 

οχημάτων. Από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», από τα ΕΔΕΤ και από το ΕΤΣΕ 

μπορεί να αντληθεί χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 

στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, επί του παρόντος διεξάγονται έργα έρευνας και 

ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος 

ότι η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που 

καταδεικνύουν οι προθεσμίες του στρατηγικού σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτόν, είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή των κρατών μελών και ο καθορισμός της χρηματοδότησης. Το 

ερώτημα είναι ο τρόπος συνεκτίμησης του ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας στον επόμενο 

χρηματοδοτικό σχεδιασμό. 

Ασφάλεια 

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει τόσο τον 

αρχικό κατάλογο (D1) όσο και τον ενδιάμεσο κατάλογο υπηρεσιών (D1,5) καθώς και να 

εισάγει το πρώτο πακέτο το 2019, ενώ επικροτεί τους φιλόδοξους αυτούς στόχους. 

Παράλληλα όμως εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ακριβούς χρονοδιαγράμματος 

και μελέτης σκοπιμότητας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στηρίζει το συμπέρασμα 

της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με την ασφάλεια στο πλαίσιο της 

δεύτερης φάσης της πλατφόρμας C-ITS, σύμφωνα με το οποίο όλα τα οχήματα θα πρέπει να 

πληρούν μια σειρά ελάχιστων απαιτήσεων1. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι αυτή η 

τεχνολογία και η αυτοματοποίηση θα αποκτήσουν νόημα μόνο εφόσον όλα τα οχήματα 

συνδεθούν με το σύστημα μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει προχωρήσουμε 

σταδιακά. Κατά τη μεταβατική περίοδο και έως ότου να καταστεί προσβάσιμη όλη η 

πλατφόρμα C-ITS, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθοριστεί ένα πρωτόκολλο ασφαλείας στο 

                                                 
1 C-ITS platform final phase II. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-

report.pdf 
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οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας και θα διασφαλίζεται ο απαραίτητος 

χρόνο για την αλληλεπίδραση μεταξύ «μηχανής και ανθρώπου»1. 

Προστασία δεδομένων 

Η ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο δεδομένων ευρείας κλίμακας αυξάνεται σε τεράστιο 

βαθμό και γίνεται συστηματική, γεγονός που εγείρει το ζήτημα της χρήσης κατάλληλης 

τεχνολογίας και της προστασίας δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευρυνθούν οι 

ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις της ΕΕ και στο πεδίο της αυτοματοποίησης. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλε προσφάτως πρόταση σχετικά με τον κυβερνοχώρο, η οποία περιλαμβάνει 

το καθήκον της δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης που θα 

κατοχυρώνει την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Πέραν τούτου, ο 

εισηγητής θεωρεί ότι ο ακριβής καθορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα που παράγονται 

από τα κινούμενα οχήματα καθώς και η πρόσβαση σε δεδομένα «τρίτων μερών» αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα στοιχεία των μελλοντικών μας στόχων. Είναι απαραίτητο να 

συνεκτιμηθούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και να 

αναζητηθεί η βέλτιστη κοινή λύση.  

Ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία επικοινωνιών και τη συχνότητα 

Εάν εξετάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και παράλληλα τα προγράμματα που 

έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές 

όσον αφορά την υλοποίηση. Στη μία άκρη του νήματος παρατηρούμε τη μηδενική κάλυψη 

δικτύου (σε μέρη που δεν υπάρχει καν ασύρματο δίκτυο και ο μέσος όρος κάλυψης είναι 2G), 

και στην άλλη άκρη παρατηρούμε φορτηγά οχήματα σε συνοδείες ημιαυτόματης οδήγησης, 

στο σύστημα «platooning». Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ούτως ώστε να μην 

διευρύνουμε το ψηφιακό χάσμα. Όσον αφορά το ζήτημα της τεχνολογίας, υπάρχει ομοφωνία 

στο ότι δεν υφίσταται αποκλειστικότητα, η λύση ενδέχεται, δηλαδή, να είναι η υβριδική 

χρήση των ήδη υφιστάμενων τεχνολογιών. Και σε αυτό το θέμα υπάρχουν συνεχείς 

διαβουλεύσεις μεταξύ επαγγελματικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Λοιπά σημαντικά σχόλια/παρατηρήσεις 

Το μέλλον της αστικής κινητικότητας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της 

αυτοματοποίησης και η ανάπτυξή της πρέπει να τεθεί ως βασικό ζήτημα. Η οργάνωση των 

αστικών κέντρων και των γύρω περιοχών σε δίκτυα ευφυών μεταφορών είναι πρωταρχικής 

σημασίας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναφερόμαστε συνέχεια μόνο στη σύνδεση 

οχημάτων και υποδομών. Τι συμβαίνει, όμως, με τη σχέση αυτών με τους αποκαλούμενους 

«ευάλωτους παράγοντες– τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους μοτοσικλετιστές»; Πώς 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η ένταξη αυτών των παραγόντων στα ευφυή δίκτυα που 

λειτουργούν από κοινού; Κι ας μην ξεχνάμε, καθώς κατευθυνόμαστε προς την πλήρη 

αυτοματοποίηση, με ποιον τρόπο θα αλλάξουν οι προδιαγραφές για την απόκτηση των 

διπλωμάτων οδήγησης και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διδαχθεί κανείς. Σε ποια μορφή 

και με ποιο περιεχόμενο θα συμπληρώνεται η εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων;  

 

                                                 
1 European Commission (2008) European Statement of Principles on Human Machine Interface. 

https://goo.gl/zXSXHe 


