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Κοινή πολιτική μεταφορών: Γενικές παρατηρήσεις

Η πολιτική μεταφορών ανήκει στους τομείς κοινής πολιτικής εδώ και περισσότερο από
30 έτη, πράγμα που ξεκίνησε με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) της 22ας Μαΐου 1985 σχετικά με την προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί
παραλείψει κατά του Συμβουλίου. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών στον τομέα των
μεταφορών στον ανταγωνισμό και τη διαμόρφωση διευρωπαϊκών δικτύων, το ζήτημα της
«βιώσιμης κινητικότητας» θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία έως το 2020, ιδίως στο πλαίσιο
της διαρκούς αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, οι
οποίες αποτελούν απειλή για τους σχετικούς με το κλίμα στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομική βάση

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και τίτλος VI της ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Στις Συνθήκες της Ρώμης, τα κράτη μέλη τόνιζαν ήδη τη σημασία μιας κοινής πολιτικής
στον τομέα των μεταφορών, και αφιέρωσαν ξεχωριστό τίτλο στη Συνθήκη στο θέμα
αυτό. Οι μεταφορές ήταν, επομένως, ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της
Κοινότητας. Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία μιας κοινής αγοράς μεταφορών, δηλαδή
στην υλοποίηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στο άνοιγμα των αγορών στον
τομέα των μεταφορών. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς ακόμη
και οι σιδηροδρομικές αγορές (υπηρεσίες εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών)
ανοίγουν σταδιακά στον ανταγωνισμό.
Η διαδικασία ανοίγματος των αγορών στον τομέα των μεταφορών αφορά επίσης τη
διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού, τόσο για τους επιμέρους τρόπους μεταφοράς όσο και
διατροπικά. Για τον λόγο αυτό, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, κοινωνικών
και φορολογικών πλαισίων, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου.
Παρά την πτώση της κίνησης ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης του 2008, ο όγκος των
μεταφορών, τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων, έχει αυξηθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, της κατάργησης των εσωτερικών
συνόρων, της μείωσης των τιμών των υπηρεσιών μεταφορών λόγω του ανοίγματος και
της ελευθέρωσης των αγορών, καθώς και των μεταβολών στα συστήματα παραγωγής και
αποθήκευσης. Εντούτοις, ο ιδιαιτέρως αποδοτικός και δυναμικός, από οικονομική άποψη,
τομέας των μεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα και εντονότερες κοινωνικές
και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η αρχή της «βιώσιμης κινητικότητας» αποκτά ολοένα
μεγαλύτερη σημασία.
Η εν λόγω αρχή αφορά δύο διαφορετικά είδη στόχων. Αφενός, η διασφάλιση μιας οικονομικά
προσιτής και αποδοτικής κυκλοφορίας εμπορευμάτων και επιβατών αποτελεί καίριο στοιχείο
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μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και θεμέλιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων. Αφετέρου, πρέπει να καλυφθούν ολοένα και μεγαλύτερες μεταφορικές ανάγκες
και, κατά συνέπεια, να ελαχιστοποιηθεί το εξωτερικό κόστος που συνδέεται με αυτές όπως
τα τροχαία ατυχήματα, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, η κλιματική αλλαγή, ο
θόρυβος, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Η εφαρμογή αυτής της αρχής συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για βελτιστοποίηση
της αποδοτικότητας του συστήματος, της οργάνωσης και της ασφάλειας των μεταφορών, καθώς
και για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μεταξύ
των κυριότερων στόχων, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των φιλικότερων προς το
περιβάλλον τρόπων μεταφοράς, να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών με χρήση
δύο ή περισσότερων τρόπων μεταφοράς (συνδυασμένες σιδηροδρομικές-οδικές μεταφορές
και διατροπικότητα), καθώς και να διαμορφωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων
μεταφοράς μέσω της δίκαιης χρέωσης των δαπανών που προκαλούν.
Παρότι έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες, η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών έχει ακόμα
να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ειδικά όσον αφορά την
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο τομέας των μεταφορών αντιστοιχεί σχεδόν
στο ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ των 28, με
αποτέλεσμα να πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο τομέα παραγωγής εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, μετά τον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, οι μεταφορές αποτελούν τον μοναδικό
τομέα στην Ευρώπη στον οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από
το 1990 — συνολικά κατά 22% περίπου. (Μετά την ύφεση του 2008, οι εκπομπές έχουν
ελαφρώς μειωθεί αλλά η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική). Για τον λόγο αυτόν, η
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές του 2011 συνιστά μείωση κατά 20% των εκπομπών αυτών
(περιλαμβανομένων των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, πλην του τομέα
της διεθνούς ναυτιλίας) από το 2008 έως το 2030 και μείωση τουλάχιστον κατά 60% από
το 1990 έως το 2050, καθώς και μείωση των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία κατά 40%
από το 2005 έως το 2050. Η Λευκή Βίβλος αναφέρει επίσης ότι η χρήση βιώσιμων χαμηλής
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα καυσίμων στην αεροπορία πρέπει να ανέλθει στο
40% έως το 2050 και ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν συμβατικά
καύσιμα στις αστικές μεταφορές κατά 50% έως το 2030, και 100% έως το 2050.

Αποτελέσματα

Α. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής
Η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία δημοσιεύθηκε τον
Ιούνιο του 1985, περιείχε συστάσεις για τη διασφάλιση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Περιλάμβανε, επίσης, ειδικές συστάσεις για τις μεταφορές και συγκεκριμένους στόχους για
όλους τους τρόπους μεταφοράς (χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές), οι οποίοι
έπρεπε να επιτευχθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Μεταξύ των στόχων
αυτών περιλαμβάνονταν η ανάπτυξη υποδομών μεταφορών κοινοτικού ενδιαφέροντος, η
απλοποίηση των συνοριακών ελέγχων και διατυπώσεων και η βελτίωση της ασφάλειας. Στις
2 Δεκεμβρίου 1992, η Επιτροπή ενέκρινε τη Λευκή Βίβλο για τη μελλοντική ανάπτυξη της
κοινής πολιτικής μεταφορών (COM(1992)0494), η οποία τασσόταν υπέρ του ανοίγματος των
αγορών στον τομέα των μεταφορών, της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων, της ενίσχυσης
της ασφάλειας και της κοινωνικής εναρμόνισης. Παράλληλα, η πρώτη αυτή Λευκή Βίβλος
σηματοδοτούσε μια στροφή προς μια ολοκληρωμένη διατροπική προσέγγιση που βασιζόταν
στην αρχή της «βιώσιμης κινητικότητας». Στη μεταγενέστερη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε
η Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 1998 με τίτλο «Δίκαιη πληρωμή για τη χρήση της υποδομής:
μια σταδιακή θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τη χρέωση του κόστους της υποδομής των
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μεταφορών στην ΕΕ» (COM(1998)0466), η Επιτροπή τόνιζε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών όσον αφορά την τιμολόγηση των μεταφορών, οι οποίες επέφεραν διάφορες
ενδοτροπικές και διατροπικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα υφιστάμενα
συστήματα τιμολόγησης δεν ελάμβαναν υπόψη επαρκώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
πτυχές των μεταφορών.
Στη δεύτερη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το
έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (COM(2001)0370), η Επιτροπή ανέλυε τα προβλήματα
και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, ιδίως ενόψει της τότε επικείμενης
διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς. Η Επιτροπή προέβλεπε μαζική αύξηση της κυκλοφορίας,
που θα συνεπαγόταν αυξημένες επιβαρύνσεις και κυκλοφοριακό φόρτο, ιδιαίτερα στις
οδικές και εναέριες μεταφορές, καθώς και μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για την υγεία και το
περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση αυτών των τάσεων και τη δημιουργία ενός οικονομικά
αποδοτικού συστήματος μεταφορών, το οποίο θα συνυπολογίζει περιβαλλοντικές και
κοινωνικές παραμέτρους, η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη 60 μέτρων. Τα εν λόγω μέτρα
όφειλαν να καταργήσουν τον συσχετισμό μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης του
φόρτου της κυκλοφορίας, καθώς και να καταπολεμήσουν τις ανισότητες ανάπτυξης μεταξύ
των τρόπων μεταφοράς. Στόχος της Λευκής Βίβλου του 2001 ήταν να σταθεροποιηθούν τα
μερίδια των σιδηροδρομικών μεταφορών, της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων στα επίπεδα του 1998 (πράγμα που, σύμφωνα με την
έκθεση A5-0444/2002, σ. 8, του Κοινοβουλίου, αποτελεί ελάχιστο στόχο). Προς αυτήν την
κατεύθυνση συνέβαλαν κυρίως μέτρα για την αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών,
την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών και των εσωτερικών πλωτών οδών, καθώς και
την προώθηση της δικτύωσης των τρόπων μεταφοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή υπολόγιζε
στην αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ-Μ, 5.8.1),
προκειμένου να τα προσαρμόσει στην διευρυμένη ΕΕ και να περιορίσει περισσότερο από ό,τι
κατά το παρελθόν τις διασυνοριακές κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Το τρίτο μέρος της Λευκής
Βίβλου, το οποίο εστίαζε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών των συστημάτων
μεταφοράς, προέβλεπε πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, την αναβάθμιση των
δικαιωμάτων των χρηστών καθώς και την διαφάνεια της κοστολόγησης για όλους τους τρόπους
μεταφοράς με την προσέγγιση των αρχών τιμολόγησης για τις υποδομές. Στο τέταρτο μέρος, η
Επιτροπή επιβεβαίωνε την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης στις
μεταφορές.

Εφαρμογή και συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των μεταφορών

Α. 2001-2008
Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, η κοινή πολιτική μεταφορών σημείωσε ελάχιστη πρόοδο
έως το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1980. Η πορεία προς μια κοινή νομοθεσία στον τομέα
των μεταφορών άνοιξε μόνον αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κίνησε προσφυγή επί
παραλείψει κατά του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφασή του της 22ας
Μαΐου 1985 στην υπόθεση 13/83 σχετικά με την προσφυγή επί παραλείψει, προέτρεψε το
Συμβούλιο να αναλάβει δράση και να ξεκινήσει πραγματικά τις διεργασίες για μια κοινή
πολιτική μεταφορών. Πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις Λευκές Βίβλους του 1992
και του 2001 έχουν εν τω μεταξύ εφαρμοστεί ή θεσπιστεί. Επιπλέον, η ΕΕ, κατά την εν λόγω
περίοδο, έθεσε σε εφαρμογή ορισμένα φιλόδοξα τεχνολογικά προγράμματα, όπως το σύστημα
δορυφορικής πλοήγησης Galileo, το ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικής σηματοδότησης
(ERTMS) και το πρόγραμμα SESAR για τη βελτίωση των υποδομών στη διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας. Τον Ιούνιο του 2006, η Επιτροπή δημοσίευσε μια ενδιάμεση αξιολόγηση της
Λευκής Βίβλου (COM(2006)0314). Η Επιτροπή θεώρησε ότι τα μέτρα που σχεδιάστηκαν

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
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το 2001 δεν αρκούσαν για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Στα νέα μέσα που
αναπτύχθηκαν περιλαμβάνονταν α) τα σχέδια δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών
μεταφορών (COM(2007)0607), για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών
στην Ευρώπη (COM(2008)0886) και για την αστική κινητικότητα (COM(2009)0490), β) το
πρόγραμμα Naiades και Naiades II (2013) — ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την
εσωτερική ναυσιπλοΐα (COM(2006)0006) — και γ) τους στρατηγικούς στόχους και τις
συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (COM(2009)0008).
Τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων «για πιο οικολογικές μεταφορές»,
η οποία επικεντρωνόταν σε μια στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους
σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Η δέσμη αυτή αποτελούνταν από τρεις ανακοινώσεις και
μία πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας «Eurovignette» (βλ. 5.6.4 — A.2 Καταλογισμός των
διοδίων και τελών).
Β. 2009-2015
Λιγότερο από δέκα έτη μετά τη δεύτερη Λευκή Βίβλο (2001), η Επιτροπή ξεκίνησε
συζήτηση σχετικά με το μακροπρόθεσμο μέλλον των μεταφορών (σε 20 με 40 χρόνια)
και παρουσίασε τα αποτελέσματα στην ανακοίνωση με τίτλο «Αειφόρο μέλλον για τις
μεταφορές: προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο
σύστημα μεταφορών» (COM(2009)0279, σελ. 4). Η ανακοίνωση πραγματεύεται τις τάσεις,
τις προκλήσεις και τις επιλογές όσον αφορά το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών,
συγκεκριμένα στο πλαίσιο α) της εξέλιξης της παγκοσμιοποίησης, β) της εξέλιξης των
σχέσεων με τρίτες χώρες, γ) της αύξησης της μεταφοράς εμπορευμάτων, δ) της μεταβολής των
κοινωνικών δομών και των δημογραφικών τάσεων, ε) της αυξανόμενης αστικοποίησης, στ) των
μελλοντικών εμπορικών εξελίξεων, ζ) των πιθανών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της
ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών, η) των πιθανών συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής καθώς και θ) των επικείμενων αλλαγών στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Στην τρίτη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών μέχρι το 2050, με τίτλο «Χάρτης
πορείας για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών — Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά
αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144), που δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2011,
η Επιτροπή περιγράφει τη μετάβαση των μεταφορών από τις παλιές στις νέες προκλήσεις
και αναφέρει τα μέσα που θα της επιτρέψουν να τις αντιμετωπίσει. Με βάση το όραμά της,
η Επιτροπή θέτει τον (δύσκολο) στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 60% έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, χωρίς να επιβραδύνει
την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και να περιορίσει την κινητικότητα, ο οποίος
συνοδεύεται από ενδιάμεσο (φιλόδοξο) στόχο, για το 2020/2030, να μειωθούν οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Οι στόχοι
αυτοί είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στη
Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP21) τον Δεκέμβριο του 2015, οι οποίοι αφορούν
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% από το 2021 έως
το 2030. Έως το 2020, ο ρεαλισμός θα αποδειχθεί εξίσου σημαντικός με τις φιλοδοξίες όσον
αφορά την αντιμετώπιση οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στην κοινή πολιτική
μεταφορών, ώστε να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές θα
πρέπει να χρησιμοποιούν την ενέργεια με τρόπο πιο φειδωλό και πιο καθαρό, να αξιοποιούν
καλύτερα τις σύγχρονες υποδομές και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.
Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές θέτει 10 στόχους (όπως, για τις οδικές μεταφορές
εμπορευμάτων, παροχέτευση του 30% των εμπορευμάτων προς σιδηροδρομικές ή πλωτές
μεταφορές μέχρι το 2030 και άνω του 50% μέχρι το 2050· τριπλασιασμό του μήκους
του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας μέχρι το 2030 και διοχέτευση
του μεγαλύτερου μέρους της μεταφοράς επιβατών μέσης απόστασης στις σιδηροδρομικές

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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μεταφορές για το 2050· δημιουργία ενός πολυτροπικού «βασικού δικτύου» ΔΕΔ-Μ, πλήρως
λειτουργικού στην ΕΕ για το 2030, συνοδευόμενο από υψηλής ποιότητας και μεγάλης
χωρητικότητας δίκτυο για το 2050, καθώς και των σχετικών υπηρεσιών ενημέρωσης· κ.λπ.).
Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Μεταφορών με την εξάλειψη όλων των εναπομέναντων φραγμών μεταξύ τρόπων
μεταφοράς και εθνικών συστημάτων, με τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενοποίησης και
της ανάδυσης πολυεθνικών και πολυτροπικών φορέων. Για να αποφευχθούν εντάσεις και
στρεβλώσεις λόγω αυστηρής εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε όλους τους τρόπους
μεταφορών, η προτεινόμενη στρατηγική προβλέπει μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερη
εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων και των κανόνων ασφάλειας,
καθώς και των ελάχιστων προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των
χρηστών. Η στρατηγική προβλέπει επίσης την μελλοντική καινοτομία, η οποία συνίσταται στην
ενθάρρυνση νέων τεχνολογικών λύσεων και αλλαγής συμπεριφορών με στόχο την πιο βιώσιμη
κινητικότητα. Τέλος, ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών στον τομέα των μεταφορών απαιτεί
σημαντικούς πόρους, διαφοροποιημένους τρόπους χρηματοδότησης και ευφυή συστήματα
τιμολόγησης. Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τον σημαντικότερο δικαιούχο του μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013),
με προϋπολογισμό 26 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020.
Την 1η Ιουλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση, με τη μορφή εγγράφου εργασίας
(SWD(2016)0226), σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του δεκαετούς
προγράμματος της Λευκής Βίβλου του 2011. Το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω έκθεσης
περιλαμβάνει αναλυτικό απολογισμό των δράσεων που είχαν αναληφθεί έως τον Μάιο του
2016.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Α. Αρμοδιότητες
Ακόμη και στον τομέα των μεταφορών, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σταδιακά
κινηθεί από τον αποκλειστικά συμβουλευτικό ρόλο (μέχρι την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του
Μάαστριχτ) στον ρόλο της συναπόφασης (μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ), ώστε να ενεργεί
επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βλ. 1.1.5) εισάγει μια νέα προσέγγιση, καθώς στον τίτλο VI
περιλαμβάνει την κοινή πολιτική μεταφορών, η οποία, ωστόσο, εντάσσεται στους τομείς
συντρέχουσας αρμοδιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ). Στην
παράγραφος 2 άρθρα 91 και 100 ΣΛΕΕ προβλέπεται επίσης τη χρήση της συνήθους νομοθετικής
διαδικασίας σε όλους τους τομείς μεταφορών (βλ., ειδικότερα, 1.4.1).
Β. Γενικός προσανατολισμός
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της ελευθέρωσης των αγορών στον τομέα των
μεταφορών, και επιπλέον τόνισε εκ νέου ότι η ελευθέρωση των αγορών πρέπει να συνάδει
με την καθολική εναρμόνιση των κοινωνικών, φορολογικών και τεχνολογικών συνθηκών,
καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας. Επίσης, στηρίζει διαρκώς την αρχή της βιώσιμης
κινητικότητας με συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη
2η Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα
το έτος 2010: η ώρα των επιλογών». Σε αυτό το ψήφισμα, το ΕΚ τονίζει ότι η έννοια της
«βιώσιμης ανάπτυξης» πρέπει να αποτελεί τη βάση και το πρότυπο για την ευρωπαϊκή πολιτική
μεταφορών. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.4.1.pdf
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συστήματος μεταφορών. Στο ψήφισμα προτείνεται, επίσης, η προώθηση περισσότερο φιλικών
προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς με διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των οδικών
μεταφορών, καθώς και η δίκαιη κατανομή του κόστους των υποδομών και του εξωτερικού
κόστους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Το Κοινοβούλιο έδωσε συγκεκριμένη μορφή σε
αυτήν τη γενική προσέγγιση θέτοντας πολυάριθμα αιτήματα και προτάσεις για κάθε επιμέρους
τρόπο μεταφοράς, για την ασφάλεια των μεταφορών, το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης των
ΔΕΔ-Μ, καθώς και για τον καλύτερο συντονισμό με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Το ίδιο
έπραξε και για τα υπόλοιπα ζητήματα της πολιτικής μεταφορών όπως η διατροπικότητα, η
έρευνα, η ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες.
Στις 9 Ιουλίου 2008, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την Πράσινη Βίβλο της
Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» (δημοσιεύτηκε στις
25 Σεπτεμβρίου 2007). Στις 23 Απριλίου 2009 εγκρίθηκε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο
δράσης για την κινητικότητα στην πόλη. Το Κοινοβούλιο ζήτησε συγκεκριμένα τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένης συνολικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αστική κινητικότητα, που θα
αποτελεί κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και
τοπικούς φορείς (δήμοι και κοινότητες, πολίτες, οικονομία, επιχειρήσεις). Λίγο καιρό αργότερα,
η Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτό το αίτημα στο σχέδιο δράσης της για την αστική κινητικότητα
(COM(2009)0490), το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.
Σε συνέχεια νέας ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μαζί για ανταγωνιστική και
αποδοτική από άποψη πόρων αστική κινητικότητα» (COM(2013)0913), η οποία δημοσιεύτηκε
στις 17 Δεκεμβρίου 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με θέμα τη βιώσιμη αστική
κινητικότητα. Οι ΒΕΚ ενθάρρυναν τα κράτη μέλη και τις πόλεις να καταρτίσουν σχέδια
βιώσιμης αστικής κινητικότητας δίνοντας προτεραιότητα σε τρόπους μεταφοράς με χαμηλές
εκπομπές, σε οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα και σε ευφυή συστήματα
μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
Υποστήριξαν επίσης μια πολιτική για τη στάθμευση (παροχή χώρων στάθμευσης, χρήση
ευφυών συστημάτων στάθμευσης, προσαρμοσμένη τιμολόγηση), η οποία μπορεί να ενταχθεί
σε μια ολοκληρωμένη αστική πολιτική, καθώς και τη μείωση του θορύβου που προκαλείται
από την κυκλοφορία στις πόλεις. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν: i) να θεσπίσουν
ένα δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο του
χωροταξικού σχεδιασμού και της χρήσης του χώρου (περιλαμβανομένης της από κοινού
χρήσης αυτοκινήτων, των δημόσιων συγκοινωνιών, της ποδηλασίας και της πεζοπορίας)· ii) να
ενθαρρύνουν τις πόλεις να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τις
έξυπνες πόλεις και κοινότητες· iii) να ξεκινήσουν εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης για την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
Στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 για το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών, το Κοινοβούλιο
αντέδρασε στην ανακοίνωση της Επιτροπής, προτείνοντας σειρά σχετικών μέτρων ενόψει της
εκπόνησης νέας Λευκής Βίβλου. Αυτό το ψήφισμα παρουσιάζει, σε πλήρη πίνακα 42 σημείων,
την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών.
Από την έκδοση της τρίτης Λευκής Βίβλου, το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει δύο ψηφίσματα.
Στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών — Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα
μεταφορών», οι ΒΕΚ πραγματοποιήσαν εκ των υστέρων αξιολόγηση των κύριων στόχων της
Λευκής Βίβλου του 2011, ενώ η εικόνα που προέκυψε από την πρόοδο της εφαρμογής της
Λευκής Βίβλου του 2001 ήταν ανάμικτη. Όσον αφορά την υλοποίηση ενός ενιαίου χώρου
μεταφορών έως το 2020, το ψήφισμα τονίζει το δυναμικό των μεταφορών σε πολλούς τομείς
που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς έως τώρα, και τονίζει τη σημασία ενός συστήματος που
επικεντρώνεται στη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα και βασίζεται σε μια πραγματικά

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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ευρωπαϊκή διαχείριση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, ώστε να εξαλειφθούν τα
διασυνοριακά προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών και για όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε δέκα στόχους για ένα ανταγωνιστικό και οικονομικά αποδοτικό
σύστημα μεταφορών, καθώς και τους στόχους για το 2030 και το 2050 που θέτει η Λευκή
Βίβλος. Εντούτοις, οι ΒΕΚ συνέστησαν αναλυτικότερες διατάξεις για την περίοδο έως το
2020. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020: μείωση κατά 20% των
εκπομπών CO2 στις οδικές μεταφορές, μείωση κατά 20% του θορύβου και της ενεργειακής
κατανάλωσης των σιδηροδρομικών οχημάτων, κατά 30% των εκπομπών CO2 στις αεροπορικές
μεταφορές στο σύνολο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και κατά 30% των εκπομπών CO2 και
ρυπογόνων ουσιών στις θαλάσσιες μεταφορές. Όλοι οι ενδιάμεσοι στόχοι πρέπει να λάβουν
προτεραιότητα και υπόκεινται σε ετήσια επανεξέταση. Το Κοινοβούλιο διατύπωσε, επίσης,
σειρά συστάσεων στους τομείς των οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων
μεταφορών Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ενέκρινε δεύτερο ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή
της Λευκής Βίβλου του 2011 με τίτλο «Απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη
κινητικότητα». Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της Λευκής Βίβλου, το Κοινοβούλιο
κάλεσε την Επιτροπή να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο φιλοδοξιών που επέδειξε κατά τον
καθορισμό των αρχικών στόχων. Συγκεκριμένα, οι ΒΕΚ επέμειναν να λάβουν επισκόπηση της
κατάστασης προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των 40 πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονταν
στο παράρτημα της Λευκής Βίβλου (η Επιτροπή εξέδωσε στη συνέχεια το έγγραφο εργασίας
της 1ης Ιουλίου 2016, βλ. κατωτέρω). Επιπλέον, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι υπάρχει
σημαντικό χάσμα ανάμεσα στους στόχους και στα επιχειρησιακά και οικονομικά μέσα για
την επίτευξή τους και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει πρόσθετα νομοθετικά μέτρα, καθώς
και μια ολοκληρωμένη στρατηγική, για την απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές
άνθρακα, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της μείωσης κατά 60% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές έως το 2050. Το Κοινοβούλιο διατύπωσε
σειρά συστάσεων με στόχο την ενσωμάτωση όλων των τρόπων μεταφοράς για τη δημιουργία
ενός αποδοτικότερου, βιωσιμότερου, ανταγωνιστικότερου, πιο προσβάσιμου και πρακτικού
για τους χρήστες συστήματος μεταφορών. Στα βασικά σημεία περιλαμβάνονταν η αλλαγή
του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και η συντροπικότητα, οι σύγχρονες υποδομές και η
ευφυής χρηματοδότηση, η αστική κινητικότητα, η τοποθέτηση των χρηστών στο επίκεντρο της
πολιτικής μεταφορών και η παγκόσμια διάσταση των μεταφορών.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096%28INI%29&l=EN
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