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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
(2018/2089(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2018 με τίτλο 
«Οδεύοντας προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την 
κινητικότητα του μέλλοντος» (COM(2018)0283),

– 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 το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα 
μεταφορών1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0000/2018),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη συνδεδεμένη και 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα έχει στενή σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Επιτροπής, ιδίως αυτές των προγραμμάτων δράσης της για την απασχόληση, τη 
μεγέθυνση και τις επενδύσεις, την έρευνα και την καινοτομία, την κινητικότητα και τις 
μεταφορές στην ενιαία ψηφιακή αγορά·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδικών ατυχημάτων 
οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και, συνεπώς, προκύπτει επιτακτική ανάγκη μείωσης 
των πιθανοτήτων ανάλογων λαθών, με παράλληλη διατήρηση της προσωπικής 
κινητικότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ψηφιακές τεχνολογίες για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα για να μειώσει τον 
παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, τα τροχαία ατυχήματα και τους θανάτους από 
τροχαία ατυχήματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες ανά τον κόσμο (λ.χ. οι ΗΠΑ, η Κίνα και η 
Ιαπωνία) κινούνται ταχέως προς την κατεύθυνση της διάθεσης στην αγορά τόσο της 
συνδεδεμένης όσο και της αυτοματοποιημένης κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η Ευρώπη χρειάζεται να ανταποκριθεί με πολύ μεγαλύτερη ενεργητικότητα στις ταχείες 
εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα καθώς και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη του Άμστερνταμ (2016) σκιαγραφεί τη 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0063.
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συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της βιομηχανίας στον τομέα 
της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόνομες μεταφορές καλύπτουν όλες τις μορφές των 
τηλεκατευθυνόμενων, αυτοματοποιημένων και αυτόνομων μεταφορικών μέσων μέσω 
οδικών, σιδηροδρομικών, πλωτών και εναέριων οδών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής «Οδεύοντας προς την 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του 
μέλλοντος» συνιστά ορόσημο στη στρατηγική της ΕΕ για τη συνδεδεμένη και την 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
αυτόνομη κινητικότητα, δεδομένου ότι τα πλήρως αυτόνομα οχήματα θα είναι σε θέση 
να λειτουργούν χωρίς συνδεδεμένες λειτουργικότητες·

Γενικές αρχές

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση «Οδεύοντας προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια 
στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του μέλλοντος», η οποία περιγράφει την 
προσέγγιση με την οποία η ΕΕ μπορεί να καταστεί πρωτοπόρος στην ανάπτυξη 
ασφαλών συστημάτων αυτοματοποιημένης κινητικότητας, αυξάνοντας την οδική 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και καταπολεμώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση 
και τις εκπομπές·

2. αναγνωρίζει τα αρχικά βήματα τα οποία έχουν γίνει από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σχετικά με την αυτοματοποιημένη κινητικότητα του μέλλοντος και αναγνωρίζει 
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την οδηγία των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών (ITS)1 και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας για τη διαχείριση 
της ασφάλειας των οδικών υποδομών2 και του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των 
μηχανοκίνητων οχημάτων3·

3. αναγνωρίζει το δυναμικό της αυτοματοποιημένης κινητικότητας για πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
ΜΜΕ και τη βιομηχανία·

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές ενέργειες, ειδικά όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών·

5. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει ανάλυση και προτάσεις για αυτόνομα 
οχήματα σε άλλους τρόπους μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
συγκεκριμένες αναλύσεις και στρατηγικές που αφορούν συγκεκριμένους τρόπους 
μεταφοράς·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των 
συναντήσεων υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για την αυτόνομη οδήγηση και θα 

                                               
1 ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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ήθελε οι εργασίες να επεκταθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν και άλλους τρόπους 
μεταφοράς πέραν των οδικών μεταφορών·

7. υπογραμμίζει ότι τα τεχνικά πρότυπα για τα οχήματα και την υποδομή (λ.χ. οδικά 
σήματα και συστήματα σηματοδότησης) θα πρέπει να αναπτύσσονται και να 
εναρμονίζονται σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με βάση τις αρχές μιας 
ανοικτής και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης, και να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη 
διασυνοριακή διαλειτουργικότητα·

8. σημειώνει ότι τα δεδομένα οχήματος και διαδρομής αποτελούν θεμελιώδη δομικά 
στοιχεία για την επίτευξη της αυτόνομης οδήγησης· καλεί την Επιτροπή, κατά 
συνέπεια, να διασφαλίσει ότι θα αρθούν τα εμπόδια για τη χρήση αυτών των δεδομένων 
και ότι θα τεθεί εγκαίρως σε λειτουργία ένα ισχυρό κανονιστικό σύστημα σχετικά·

9. τονίζει την αναμενόμενη μαζική αύξηση στα δεδομένα τα οποία παράγονται, 
συλλέγονται και μεταδίδονται από αυτόνομα οχήματα και υπογραμμίζει την ανάγκη 
χρήσης μη προσωπικών, ανωνυμοποιημένων δεδομένων προκειμένου να αναπτυχθούν 
τα αυτόνομα οχήματα·

10. υπογραμμίζει ότι τα πλήρως αυτόνομα οχήματα θα είναι εμπορικώς διαθέσιμα έως το 
2030 και ότι χρειάζεται να τεθούν σε λειτουργία κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια, το 
συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επακόλουθες μεταβολές·

Οδικές μεταφορές

11. υπενθυμίζει τους νέους κανόνες ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 
αρχές για τη διεπαφή ανθρώπου μηχανής που προτείνονται στην τελική έκθεση GEAR 
2030·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση και να 
συνεργαστούν προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διεθνή τεχνική 
εναρμόνιση των αυτοματοποιημένων οχημάτων στο πλαίσιο του ΟΕΕ/ΟΗΕ και της 
σύμβασης της Βιέννης, ιδίως σε όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Παγκόσμιο 
Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών σχετικά με τα Οχήματα (Ομάδα 
εργασίας 29) και στην Ομάδας Εργασίας για τα αυτοματοποιημένα/αυτόνομα και 
συνδεδεμένα οχήματα (GRVA)·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή νομοθεσία η οποία θα απαιτεί την εγκατάσταση 
συσκευών καταγραφής δεδομένων συμβάντων, σύμφωνα με τον κανονισμό για το 
σύστημα eCall1, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση, 
το συντομότερο δυνατόν, των ζητημάτων περί ευθύνης·

14. υπογραμμίζει τις εγειρόμενες ανησυχίες σχετικά με τον εφησυχασμό του χρήστη στα 
οχήματα τα οποία χρειάζονται ένα βαθμό παρέμβασης από τον οδηγό· ζητεί να 
διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για τη σκοπιμότητα και την ασφάλεια των 
αυτοματοποιημένων οχημάτων επιπέδου 3, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της 
σηματοδότησης κατά την ανάγκη παρέμβασης στον οδηγό, και των κινδύνων που 

                                               
1 ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
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μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παρέμβαση·

15. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα 
διασφάλισης για να παρέχεται μια συνεκτική προσέγγιση στα θέματα δεοντολογίας των 
αυτόνομων συστημάτων που έχουν σχέση με τα αυτοματοποιημένα οχήματα·

16. υπογραμμίζει τις αναμενόμενες προκλήσεις συμφόρησης στην αστική κινητικότητα οι 
οποίες θα προκύψουν από την ευρεία αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων και 
υπογραμμίζει την ανάγκη για νέες λύσεις που ενσωματώνουν την κοινοχρησία των 
αυτοκινήτων, τον βραχυπρόθεσμο και μη συνεπιβατισμό και άλλα μοντέλα·

Αεροπορικές μεταφορές

17. τονίζει τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 
της Αεροπορίας (EASA), όσον αφορά τους αναθεωρημένους κανόνες ασφάλειας της 
αεροπορίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διατάξεις που προσφέρουν μια συμπαγή 
νομική βάση για την πρώτη στα χρονικά δέσμη ολοκληρωμένου συστήματος κανόνων 
της ΕΕ για όλα τα είδη μη στρατιωτικών δρόνων· υπενθυμίζει πόσο αναγκαία ήταν η 
έγκριση του κανονισμού EASA, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα μη 
επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), κάνουν την εμφάνισή τους στον ευρωπαϊκό 
ουρανό, γεγονός που απαιτούσε την προσαρμογή του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου 
της ΕΕ και των αποκλινουσών εθνικών ρυθμίσεων·

18. καλεί την Επιτροπή επίσης να παρουσιάσει, χωρίς καθυστερήσεις, λεπτομερείς κανόνες 
για τα αυτοματοποιημένα αεροσκάφη, που απαιτούν εξειδικευμένες και 
εξατομικευμένες προδιαγραφές, δεδομένου ότι η μονοσήμαντη προσέγγιση για UAV 
και επιχειρησιακή προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη για να εγγυηθεί την ασφαλή 
ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο, τον οποίον 
μοιράζονται με επανδρωμένα αεροσκάφη· υπενθυμίζει ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια 
αεροσκάφη χρειάζονται ασφαλή και πιστοποιημένα συστήματα πληροφοριών, καθώς 
και ένα ειδικό εναέριο χώρο και ειδικό περιβάλλον διαχείρισης·

19. υπενθυμίζει τη διακήρυξη της Βαρσοβίας του 2016 για τους δρόνους ως μοχλό για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών· επαναλαμβάνει 
τη σημασία των προγραμματισμένων ενεργειών για την ανάπτυξη ενός ενωσιακού 
οικοσυστήματος δρόνων, το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί έως το 2019, στη βάση 
των κατευθυντήριων αρχών της διακήρυξης της Ρήγας·

Θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

20. υπογραμμίζει τη δυνητική και προστιθέμενη αξία των αυτόνομων πλοίων, ειδικά για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, που 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των θαλάσσιων ατυχημάτων, τα 
περισσότερα εκ των οποίων προκύπτουν από ανθρώπινο λάθος·

21. ζητεί από την Επιτροπή να σκιαγραφήσει και να προσδιορίσει τα επίπεδα 
αυτοματοποίησης, τόσο για την εσωτερική όσο και για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς 
και τα κοινά πρότυπα για να εναρμονιστεί και να τονωθεί η χρήση των αυτόνομων 
πλοίων·
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22. ζητεί περισσότερα έργα όπως το Maritime Unmanned Navigation through Intelligence 
in Networks (MUNIN) (Μη επανδρωμένη ναυσιπλοΐα μέσω νοημοσύνης στα δίκτυα), 
που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτόνομης ναυσιπλοΐας στην ΕΕ·

Σιδηροδρομικές μεταφορές

23. ζητεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη βιομηχανία να δημιουργήσουν κοινά 
πρωτόκολλα και πρότυπα που επιτρέπουν τα αυτόνομα σιδηροδρομικά και ελαφρά 
σιδηροδρομικά συστήματα·

24. υπογραμμίζει τις αυξανόμενες προκλήσεις στην αστική κινητικότητα οι οποίες 
σχετίζονται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς και τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν τα συστήματα αυτοματοποιημένων δημόσιων μεταφορών στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν τα έργα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές τις 
προκλήσεις μέσα από καινοτομίες στις αυτοματοποιημένες δημόσιες συγκοινωνίες·

Δικαιώματα των καταναλωτών

25. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων για τις 
ευθύνες των οδηγών ή των χειριστών σε κάθε επίπεδο αυτοματισμού για όλους τους 
τρόπους μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι ευθύνες αυτές χρειάζεται να γνωστοποιούνται 
με σαφήνεια μέσα από ειδική εμπορική επισήμανση ή άλλους τρόπους γνωστοποίησης·

Ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης

26. τονίζει ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν βασικές αυτόνομες τεχνολογίες (λ.χ. τυποποίηση 
και προσομοιώσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου και της γνωσιακής ικανότητας κατά την 
οδήγηση, συστήματα πρόσληψης του περιβάλλοντος χώρου και τεχνητή νοημοσύνη) 
στην ΕΕ ώστε να συμβαδίζει με τον ανταγωνισμό και να δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης·

27. τονίζει την ανάγκη πρωτοβουλιών που θα χαρτογραφούν και θα αντιμετωπίζουν τις 
εξελίξεις στη ζήτηση απασχόλησης, βάσει της ανάγκης για νέες δεξιότητες, τόσο στην 
παραγωγή οχημάτων όσο και στην επαγγελματική χρήση, χάρη σε προγράμματα 
κατάρτισης που θα στοχεύουν στην επανειδίκευση·

28. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να προτείνουν πρωτοβουλίες 
που θα προωθούν τις δεξιότητες και την εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να διατηρηθεί 
η ΕΕ στην πρωτοπορία του τομέα των αυτόνομων οχημάτων·

29. υπενθυμίζει το ποσό των 300 000 000 EUR που προορίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για τα 
αυτοματοποιημένα οχήματα από το 2014 έως το 2020 και συνιστά τα προγράμματα 
αυτά να συνεχιστούν και να επεκταθούν και κατά την προσεχή πολυετή δημοσιονομική 
περίοδο 2021-2017 (Ορίζοντας Ευρώπη)·

30. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης χώρων πραγματοποίησης δοκιμών, υπό πραγματικές 
συνθήκες, σε ολόκληρη την ΕΕ για να δοκιμάζονται σε βάθος και να αναπτύσσονται οι 
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νέες τεχνολογίες· καλεί κάθε κράτος μέλος να ορίσει, έως το 2020, αστικές και 
περιαστικές περιοχές όπου θα μπορούν να δοκιμάζονται αυτόνομα ερευνητικά οχήματα 
σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσεται η οδική 
ασφάλεια στις περιοχές αυτές·

31. ζητεί εκτεταμένη έρευνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αυτόνομης μεταφοράς 
σε ζητήματα όπως είναι η προσαρμογή των καταναλωτών, η κοινωνική αποδοχή, οι 
φυσιολογικές αντιδράσεις, οι σωματικές αντιδράσεις και η κοινωνική κινητικότητα που 
θα απορρέει από τις μεταφορές χωρίς οδηγό·

°

° °

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το σύστημα κινητικότητας που διαθέτουμε υπόκειται σε βαθιές αλλαγές για να γίνει 
περισσότερο ψηφιακό, ασφαλές και πιο καθαρό. Περαιτέρω αυτοματοποίηση των οχημάτων 
σε όλους τους τρόπους μεταφορών, ιδίως σε σχέση με τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα 
οδικά οχήματα, σε συνδυασμό με την εξέλιξη στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών παρέχουν πλούσιες ευκαιρίες για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών, την 
αύξηση της ασφάλειας για όλους τους χρήστες και τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των μεταφορών. Την ίδια στιγμή, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών, αλλά και πέραν αυτών. Η αυτοματοποιημένη 
κινητικότητα, όταν θα γίνει διαθέσιμη σε μεγάλη κλίμακα και σε καθημερινή βάση, 
αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία μας αναφορικά με καινοτόμες 
υπηρεσίες κινητικότητας σε πόλεις και αγροτικές περιοχές, με περισσότερο ευέλικτες 
δημόσιες μεταφορές και με καλύτερα προσαρμοσμένες λύσεις για όλους τους πολίτες.

Ενώ η τεχνολογική πρόοδος είναι ταχεία και επιδιώκεται εντατικά διεθνώς, παραμένουν 
σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων 
οχημάτων και των σχετικών υπηρεσιών κινητικότητας, όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα 
οχημάτων και υποδομών, τη χρήση, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων, τις 
ευθύνες στη λειτουργία των οχημάτων, ζητήματα αστικής ευθύνης, θέματα δεοντολογίας και 
κοινωνικής αποδοχής, καθώς και τη συνύπαρξη των αυτοματοποιημένων οχημάτων με τα 
ελεγχόμενα από τον άνθρωπο.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες και τις αυτοματοποιημένες οδικές μεταφορές, πρωτοβουλίες 
των κρατών μελών, της βιομηχανίας και της Επιτροπής ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικά 
στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα οχήματα (ιδίως η έκθεση GEAR 2030), όσο και με την 
υποδομή μεταφορών και επικοινωνιών (ιδίως η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά 
ευφυή συστήματα μεταφορών C-ITS). Μετά από τη Δήλωση του Άμστερνταμ το 2016, 
σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης, 
συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για 
την αυτόνομη οδήγηση. Τον Μάρτιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών 
πρότεινε, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να επιτευχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, και ένα πλαίσιο κανόνων περί ευθύνης στη 
χρήση των συνδεδεμένων μεταφορών, για την ύπαρξη κανόνων όσον αφορά την πρόσβαση 
στα επί του οχήματος δεδομένα.

Με την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα στο μέλλον, με την οποία 
σχετίζεται η παρούσα έκθεση, η Επιτροπή σκιαγραφεί το ευρωπαϊκό θεματολόγιο, 
συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού οράματος για τον καθορισμό των υποστηρικτικών 
ενεργειών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση βασικών τεχνολογιών, υπηρεσιών και 
υποδομών που επί της ουσίας σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση στο οδικό δίκτυο. Οι 
προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνουν συνεισφορές της 
αυτοματοποιημένης κινητικότητας στο σχέδιο για μηδενικές απώλειες από τροχαία (Vision 
Zero) μέχρι το έτος 2050, την υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομών μέσω του μηχανισμού 
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«Συνδέοντας την Ευρώπη», δοκιμές 5G και νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της 
ασφαλούς υλοποίησης της αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες 
αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και του 
κανονισμού ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση 
σημαντικών παραμέτρων ασφάλειας που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη οδήγηση στη 
νομοθεσία της ΕΕ.

Η γνώμη του εισηγητή

Το συνδεδεμένο και αυτοματοποιημένο όχημα ηγείται των εξελίξεων στην 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Τα επιβατικά οχήματα με λειτουργίες αυτοματοποιημένης 
οδήγησης πέραν του τρέχοντος επιπέδου 3 αναμένεται να εισαχθούν στις ευρωπαϊκές οδικές 
μεταφορές πολύ σύντομα, από το 2020 και μετά, και οι τεχνολογίες θα εξελιχθούν περαιτέρω 
και θα επεκταθούν σε όλα τα είδη των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών οχημάτων και των φορτηγών. Κατά συνέπεια είναι επιτακτική η ανάγκη να 
συνεχιστούν, αλλά και να ενταθούν όλες οι σχετικές προσπάθειες σε κάθε επίπεδο: 
ρυθμιστικό πλαίσιο, έρευνα και καινοτομία, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και ανάπτυξη 
οχημάτων, και οδικές και επικοινωνιακές υποδομές. Είναι κεντρικής σημασίας για την 
Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του τομέα αυτού, προκειμένου να δρέψει 
καρπούς στον τομέα των αυτοματοποιημένων οδικών μεταφορών και να ανταγωνιστεί με 
επιτυχία τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται εκτός Ευρώπης, στις ΗΠΑ, την Κίνα 
ή την Ιαπωνία. Ο εισηγητής προτείνει, ειδικότερα, να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε 
εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τη χρήση των δεδομένων επί 
των οχημάτων και των διαδρομών, και της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, οι προσπάθειες 
τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της ΟΕΕ/ΗΕ και της σύμβασης της 
Βιέννης, χρειάζεται να συντονιστούν περαιτέρω και να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί 
απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα των οχημάτων διασυνοριακά. Βασιζόμενες στην 
αυξανόμενη εμπειρία με τα αυτοματοποιημένα οχήματα του επιπέδου 3, οι ερευνητικές 
προσπάθειες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν καινούργια φαινόμενα όπως είναι ο εφησυχασμός 
του οδηγού. Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης διαδραματίζουν διαρκώς 
αυξανόμενο ρόλο, καθίσταται επείγουσα η διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών σε 
ζητήματα δεοντολογίας για τα ανάλογα συστήματα στα αυτόνομα οχήματα.

Επιπλέον της οδικής μεταφοράς, γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι ευκαιρίες που προσφέρουν 
τα αυτοματοποιημένα οχήματα στον τομέα της εφοδιαστικής, στις δημόσιες μεταφορές και 
επίσης σε άλλους τρόπους μεταφορών, δηλαδή στα αυτόνομα σκάφη στις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, στους δρόνους που 
μεταφέρουν εμπορεύματα (ακόμα και στα εναέρια ταξί), καθώς και στα αυτοματοποιημένα 
ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα, όπως στις αστικές δημόσιες μεταφορές. Οι κλάδοι αυτοί, 
δυστυχώς, έχουν διατηρηθεί ανέπαφοι από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, η άποψη του εισηγητή είναι ότι οι λεπτομερείς κανόνες 
για αυτοματοποιημένα αεροσκάφη και η ασφαλής ενσωμάτωσή τους στον εναέριο χώρο θα 
πρέπει να παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση, έχοντας ως βάση, για παράδειγμα, το σχέδιο 
στρατηγικής U-Space του Ιουνίου 2017, και τον νέο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Όσον αφορά τις πλωτές μεταφορές, όπου τα αυτόνομα πλοία μπορούν να μειώσουν τα 
ατυχήματα τα οποία οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί 
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προορατικά ενθαρρύνοντας τη χρήση των αυτόνομων πλοίων και αναπτύσσοντας μια κοινή 
προσέγγιση για την αυτοματοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε συνδυασμό με τα 
σχετικά τεχνικά πρότυπα.

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο εισηγητής υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζουν τα συστήματα καινοτόμου αυτοματοποιημένης δημόσιας μεταφοράς, για την 
αντιμετώπιση της αστικής κινητικότητας και των προκλήσεων της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, και ζητεί τη λήψη μέτρων για την προώθηση και την υποστήριξη έργων που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.

Με το μέλλον της κινητικότητας να μετακινείται προς την αυτοματοποίηση, είναι σημαντικό 
να αναπτύξουμε βασικές αυτόνομες τεχνολογίες και επιστημονική γνώση, μέσα από 
πρωτοβουλίες που προωθούν την έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα, με 
την υποστήριξη, για παράδειγμα του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Επιπλέον, ο 
εισηγητής θεωρεί ότι τα εν δυνάμει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των αυτόνομων/χωρίς 
οδηγό μεταφορών χρήζουν περισσότερων ερευνητικών προσπαθειών, όσον αφορά τις 
κοινωνιακές επιπτώσεις.

Τέλος, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι οποιαδήποτε προσέγγιση πολιτικής της ΕΕ σχετικά 
με την αυτόνομη κινητικότητα χρειάζεται να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αλλαγών στα μοντέλα απασχόλησης και ζήτησης νέων 
δεξιοτήτων στην κατασκευή και χρήση οχημάτων.
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