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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 B8-0156/37

Τροπολογία 37
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
της ΕΕ για το κλίμα έχουν εδώ και χρόνια 
επιδοτήσει και προωθήσει την 
καταγραφή οχημάτων με κινητήρα ντίζελ, 
τα οποία είναι πιο ρυπογόνα όσον αφορά 
τις εκπομπές NOx, SOx και PMx·

Or. it
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 B8-0156/38

Τροπολογία 38
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
ηλεκτροκινητικότητας απέχουν ακόμη 
πολύ από το να γίνουν πραγματικότητα, 
και δεν θα επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος 
μέχρις ότου αυξηθεί η «ενεργειακή 
πυκνότητα» (σε MJ / kg) των σημερινών 
συσσωρευτών ώστε να ταιριάζει με 
εκείνη των σημερινών ορυκτών 
καυσίμων·

Or. it
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 B8-0156/39

Τροπολογία 39
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ε γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
μεσοπρόθεσμα, τα ηλεκτρικά οχήματα θα 
έχουν υψηλότερη περιβαλλοντική 
επίπτωση σε σχέση με τα οχήματα που 
χρησιμοποιούν θερμικούς ή υβριδικούς 
κινητήρες, όταν υπολογίζονται σύμφωνα 
με το κριτήριο «από το διυλιστήριο στον 
τροχό» και λαμβάνοντας υπόψη τον 
κύκλο ζωής της μπαταρίας·

Or. it
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 B8-0156/40

Τροπολογία 40
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη 
σημασία των μακροπρόθεσμων σχεδίων 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, τα οποία δίνουν 
προτεραιότητα στα δημόσια μέσα 
μεταφορών με χαμηλές και μηδενικές 
εκπομπές, προκειμένου να μειωθεί η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και η 
κατανάλωση ενέργειας· υποστηρίζει τη 
δημιουργία ζωνών κυκλοφορίας και 
διατροπικών πλατφορμών, όπου η 
προτεραιότητα θα δίδεται στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς· τονίζει ότι 
απαιτούνται σαφείς και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες για τα 
καθεστώτα ρύθμισης της πρόσβασης 
οχημάτων σε πόλεις και περιφέρειες και 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού εργαλείου ψηφιακής 
πληροφόρησης·

22. υπογραμμίζει το γεγονός ότι όσο 
περισσότερο ρευστή είναι η κυκλοφορία, 
τόσο λιγότερο είναι ρυπογόνα· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον 
παραλογισμό ορισμένων οδικών μέτρων 
που έχουν εγκριθεί στα λεγόμενα σχέδια 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
(SUMP), όπως οι ζώνες «30 km / h», οι 
πίνακες ταχύτητας σε κόμβους ή ο 
περιορισμός του πλάτους της λωρίδας, τα 
οποία ενώ έχουν ληφθεί προκειμένου να 
καταστεί η κυκλοφορία πιο οικολογική 
και βιώσιμη, έχουν το αντίθετο 
αποτέλεσμα·

Or. it
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 B8-0156/41

Τροπολογία 41
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους»

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υποστηρίζει την αυξημένη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών για την εφαρμογή 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως 
ηλεκτρονικών διοδίων και προστίμων με 
βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
οχημάτων· τονίζει ότι ένα εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τα συστήματα διοδίων θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο 
και τις εκπομπές ρύπων σε σχέση με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, ούτως ώστε 
να υπάρξει ένα σαφές και ισορροπημένο 
μήνυμα για την δημιουργία νέων 
οχημάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτοί οι 
κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και 
διαφανείς για τους χρήστες του οδικού 
δικτύου· υπογραμμίζει τις θετικές 
συνέπειες, για το περιβάλλον και την 
ασφάλεια, των λύσεων συνδεδεμένης και 
αυτοματοποιημένης κινητικότητας και 
μετακίνησης στις αστικές περιοχές, όπως 
βελτιστοποιημένες κυκλοφοριακές ροές 
και μείωση της κυκλοφορίας που 
οφείλεται στα αυτοκίνητα που αναζητούν 
χώρο στάθμευσης· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις 
πόλεις ώστε να υιοθετήσουν τις 
απαραίτητες τεχνολογίες·

24. καταγγέλλει το γεγονός ότι τα διόδια 
και οι πράσινες επιβαρύνσεις, σε 
συνδυασμό με τις σοβαρές περικοπές στις 
υπηρεσίες δημόσιων τοπικών μεταφορών 
και τη μείωση του εισοδήματος που 
προκαλείται από τις οικονομικές και 
δημοσιονομικές πολιτικές της ΕΕ, 
επηρεάζουν δυσανάλογα τα φτωχότερα 
άτομα, τους μετακινούμενους 
εργαζομένους και τα άτομα που πρέπει να 
χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για 
εργασία, με αρνητικές επιπτώσεις όχι 
μόνο όσον αφορά την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, αλλά και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους, δεδομένου ότι 
η μείωση της αγοραστικής δύναμης 
εμποδίζει την ανακαίνιση του στόλου 
οχημάτων και των συστημάτων 
θέρμανσης των κτιρίων·

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/42

Τροπολογία 42
Giancarlo Scottà
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 65 α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
πολιτική της ΕΕ για «οικολογική 
μετάβαση» επικεντρώνεται, ως συνήθως, 
αποκλειστικά στην προσφορά, αλλά είναι 
αντιπαραγωγική εάν δεν συνοδεύεται από 
την κατάλληλη εγχώρια ζήτηση·

Or. it


