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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει τη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου των υποδομών ΔΕΔ-Μ και της ανάπτυξης της 

εφοδιαστικής, καθώς και τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν τα δίκτυα για τη 

βελτίωση των επιδόσεων και των πολυτροπικών μεταφορών, και μέσω καλύτερης χρήσης 

και συντήρησης των υφιστάμενων φυσικών και ψηφιακών υποδομών· θεωρεί ότι η 

βελτίωση των υφισταμένων διασυνδέσεων, εγκαταστάσεων και υποδομών θα πρέπει να 

είναι το σημείο εκκίνησης της δράσης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

με σκοπό να βελτιώσουν τις επιδόσεις της εφοδιαστικής στο πλαίσιο των διαδρόμων του 

ΔΕΔ-Μ· 

2. υπογραμμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο 

περίπου των αερίων του θερμοκηπίου και ότι, για το διάστημα 2010-2050, προβλέπεται 

αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά περίπου 70% (περιλαμβανομένης της 

διεθνούς ναυτιλίας), βάσει των σημερινών τάσεων και των πολιτικών που έχουν εγκριθεί· 

τονίζει, συνεπώς, ότι το ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να θεωρείται καίριας σημασίας μέσο για την 

επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών περί απαλλαγής από τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων της συμφωνίας COP 21 που επιτεύχθηκε στο Παρίσι, η επικύρωση 

της οποίας από την ΕΕ έδωσε πρόσφατα το έναυσμα για την έναρξη ισχύος της, αλλά και 

στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα· στο πλαίσιο αυτό, 

επισημαίνει τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και τη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο 

επίπεδο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών ανά τον κόσμο· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα θέσπισης ενιαίας μεθόδου 

αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και για το σύνολο των λύσεων που προσφέρουν οι διατροπικές 

μεταφορές· 

4. θεωρεί ότι η κύρια πρόκληση για την ΕΕ στον τομέα της εφοδιαστικής θα είναι να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον και 

στη δημόσια υγεία, ειδικά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που αντιστοιχούν στο 

ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές, 

μέσω του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης και μέσω της 

αύξησης της απόδοσης όπως ορίζει η συμφωνία του Παρισιού·  

5. θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της εφοδιαστικής δεν προκαλεί 

επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως για τους ανθρώπους που εκτίθενται σε υψηλά 

επίπεδα ρύπανσης, και υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές 

πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση έργων υποδομής, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και ιδιαίτερα με την οδηγία για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί σωστά στο εθνικό 

δίκαιο, να εφαρμόζονται και να επιβάλλεται από τα κράτη μέλη· 

6. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η σχεδιαζόμενη υποδομή ανταποκρίνεται 

στις πραγματικές ανάγκες μιας βιώσιμης εφοδιαστικής και ότι δεν θα είναι δυσβάστακτη 
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επιβάρυνση για το περιβάλλον· τονίζει, επ’ αυτού, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας 

και η υλοποίηση των στόχων διατήρησης που έχει θέσει η ΕΕ θα πρέπει να ενταχθούν 

πολύ καλύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ· 

7. τονίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία προσφέρει ένα μέσο για ταχύτερη και φθηνότερη 

μετάβαση σε πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών με 

επικέντρωση της προσοχής σε τρεις βασικούς παράγοντες: στην απόδοση των οχημάτων 

μέσω της χρήσης νέων κινητήρων, υλικών και σχεδιασμού, στη χρήση καθαρότερης 

ενέργειας μέσω νέων τύπων καυσίμων και συστημάτων κίνησης, ιδίως επειδή το 95% της 

ενέργειας που χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ προέρχεται από το 

πετρέλαιο, και στην καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφορών μέσω της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 

αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στον ενεργειακό εφοδιασμό του τομέα των 

μεταφορών θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα, και ότι θα πρέπει 

συνεπώς να εξεταστεί η λήψη μέτρων όπως η παροχή κινήτρων με στόχο την προώθηση 

μιας ταχείας μετάβασης προς τη μετατροπή των βαρέων εμπορικών και βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων σε ένα πιο καθαρό και εναλλακτικό σύστημα ισχύος, ή μέτρα 

για την καθιέρωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως εναλλακτικού στο 

πετρέλαιο ντίζελ και ως μεταβατικού καυσίμου για τη μείωση των εκπομπών από τις 

οδικές εμπορευματικές μεταφορές έως ότου οι εναλλακτικοί κινητήρες, όπως οι 

ηλεκτρικοί με συσσωρευτή και με κυψέλη καυσίμου, γίνουν ανταγωνιστικοί  

8. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφορών μέσω πλήρως διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων 

σιδηροδρομικών δικτύων και με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις επιχειρήσεις, καθώς 

και την ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, ποτάμιων-θαλάσσιων, 

θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών επί ίσοις όροις, και την προτρέπει να προωθήσει 

τις πολυτροπικές και διατροπικές μεταφορές· επισημαίνει επίσης ότι, για να καταστούν η 

μετάβαση σε άλλους τρόπους μεταφοράς καθώς και η εφοδιαστική πιο αποτελεσματικές 

και βιώσιμες, είναι αναγκαίο να γίνουν παρεμβάσεις σε όλο το εύρος των δικτύων 

μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων 

μέσων μεταφοράς κατά τρόπο που να εγγυάται την απλοποίηση και την αξιοπιστία της 

υπηρεσίας καθώς και την εξάλειψη των ρυθμιστικών, τεχνικών και λειτουργικών 

εμποδίων· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο 

για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών και τη διαχείριση των μεταφορών στις 

πολυτροπικές μεταφορές (ηλ-εμπορευματικές μεταφορές – e-freight), με στόχο τη 

διευκόλυνση της απλουστευμένης, χωρίς χρήση έντυπου υλικού, απρόσκοπτης και 

διαφανούς ροής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρχών· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο 

σύνολό της, να ενισχύσουν τα αποτελεσματικότερα μέτρα και κίνητρα προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον θόρυβο από τις 

σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων της 

ηχορύπανσης στην υγεία, ιδίως επειδή σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ 

εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα οποία υπερβαίνουν 

το όριο υπερβολικής έκθεσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές· καλεί, επ’ αυτού την 

Επιτροπή να εισαγάγει ανώτατες τιμές εκπομπών θορύβου στις μεταφορές 

εμπορευμάτων· 
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10. τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν σημαντικές προσπάθειες στην αναζωογόνηση των 

σιδηροδρόμων και στην ενίσχυση των εσωτερικών πλωτών οδών, κατά προτεραιότητα για 

τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμες μεταφορές· δεδομένου ότι από την αρχή της 

οικονομικής κρίσης οι σιδηρόδρομοι ιδίως χάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, 

πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνουν νέες και χωρίς 

διακρίσεις πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη του εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την 

Ευρώπη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τους φιλόδοξους στόχους που 

καθορίστηκαν στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές (COM(2011)0144), μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται η στροφή του 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

σε αποστάσεις άνω των 300km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή 

οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, ενώ το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% έως το 

2050· 

11. υπενθυμίζει τη σημασία των διασυνδέσεων των λιμένων με άλλα μέσα μεταφοράς, ιδίως 

με τον σιδηρόδρομο, με στόχο να ενισχυθούν τα μέσα που είναι πιο φιλικά προς το 

περιβάλλον, να βελτιωθεί η διατροπικότητα και να μειωθούν οι εκπομπές CO2· καλεί την 

Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση των διασυνδέσεων με τους 

λιμένες για τους οποίους εκκρεμούν συνδέσεις με τον σιδηρόδρομο και με τους 

διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στον τομέα της εφοδιαστικής του «τελευταίου 

χιλιομέτρου» και της προώθησης πιο οικολογικών μορφών υλικοτεχνικής υποστήριξης 

των βασικών κόμβων, ιδιαίτερα των αστικών κέντρων και των λιμένων, προκειμένου να 

επιτευχθεί καλύτερη συσσωμάτωση αστικών κόμβων και βασικών διαδρόμων, καθώς οι 

αστικές περιοχές είναι τα σημεία αφετηρίας και άφιξης των περισσότερων ροών 

μεταφορών, και τη σημασία των προσπαθειών για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών και του εκτελωνισμού, προκειμένου να μειωθούν συνολικά ο χρόνος και το 

κόστος μεταφοράς· επισημαίνει τις δυνατότητες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τη 

θαλάσσια διάσταση του ΔΕΔ-Μ για περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου του 

τομέα μεταφορών· 

13. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τρόπων ηλεκτρικής μεταφοράς και 

των απαραίτητων υποδομών σε όλο το εύρος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και, ειδικά στα αστικά 

κέντρα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων μεταφορών, 

παραδείγματος χάριν, τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και των αναγκαίων υποδομών· 

τονίζει ότι η χρήση ηλεκτρικών ελαφρών εμπορικών οχημάτων στην εφοδιαστική 

«τελευταίου μιλίου» μειώνει τις εκπομπές CO2 γενικότερα, καθώς και τις εκπομπές 

ρύπων και θορύβου σε τοπικό επίπεδο ειδικότερα, και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά 

στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη υποδομών φόρτισης 

στους κόμβους εφοδιαστικής· 

14. υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η έρευνα και η καινοτομία στην 

ανάπτυξη της βιώσιμης εφοδιαστικής από περιβαλλοντική σκοπιά και από τη σκοπιά της 

ψηφιοποίησης, καθώς και τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των 

συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής·  

15. τονίζει τη σημασία που έχει η συμπλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς για 

τις μεταφορές και την εφοδιαστική· ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
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συνδεσιμότητα υψηλής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και σταθερότητας σε όλο το εύρος 

του δικτύου ΔΕΔ-Μ και κατά μήκος των σιδηροδρομικών διαδρόμων· 

16. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια νέα στρατηγική για την καινοτομία και την 

εφαρμογή με αντικείμενο τον τομέα των μεταφορών, σε στενή συνεργασία με το 

Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET-Plan), για να εντοπιστούν τα 

κατάλληλα μέσα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και να εξασφαλιστεί ταχεία 

εξάπλωση των ερευνητικών πορισμάτων· 

17. επειδή η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει σημασία για την ενθάρρυνση πιο 

φιλοπεριβαλλοντικών λύσεων στον τομέα των μεταφορών, καλεί την Επιτροπή να 

διευκολύνει, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνεκτικής νομοθετικής προσέγγισης σε 

επίπεδο ΕΕ, την πρόσβαση σε δεδομένα και την κοινοποίησή τους σχετικά με τη ροή της 

κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρόμων και τη χρήση των πολυτροπικών μεταφορών, 

ιδίως στις ΜΜΕ, και να αυξήσει τη συμμετοχή όλων των τοπικών παραγόντων και των 

δημόσιων αρχών στον τομέα αυτό, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού και να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρήση των πόρων και των υποδομών, 

μεταξύ άλλων και μέσω της συγκέντρωσης χρηστών πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η 

πρόσβαση διαφόρων φορέων, όπως οι πάροχοι ψηφιακών χαρτών και υπηρεσιών 

πλοήγησης, σ’ αυτά τα δεδομένα ροής της κυκλοφορίας έχει θεμελιώδη σημασία για να 

καταστούν δυνατές οι πολυτροπικές μεταφορές, η αποτελεσματικότερη δρομολόγηση, η 

αυτοματοποιημένη οδήγηση και και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και η 

ομαδοποίηση διαφόρων οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, 

αυτή δε η τελευταία επιτρέπει αξιοποίηση της επίδρασης ελικορεύματος και, ως εκ 

τούτου, μειώνει τις εκπομπές και ενισχύει την κυκλοφοριακή ικανότητα· 

18. επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών συνδέονται επί του παρόντος με 

το μέσο μεταφοράς και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών διεθνών φορέων 

(όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ή ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΔΟΠΑ))· σημειώνει επίσης ότι η συνολική επισκόπηση και ανάπτυξη του 

συστήματος πολυτροπικών μεταφορών είναι δύσκολη εξαιτίας της συμμετοχής πολλών 

φορέων· 

19. συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων ακινητοποίησης του 

οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού -με ένα μικρό, επιστημονικά 

τεκμηριωμένο περιθώριο ανοχής για τις μετρήσεις- σε όλους τους νέους τύπους οχημάτων 

μεταφοράς εμπορευμάτων· 

20. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους και να χρησιμοποιήσει με 

μεγαλύτερη συνέργεια τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδίως για εκείνα τα έργα που έχουν στόχο 

να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μεταφορών εν γένει και ιδιαίτερα των 

εμπορικών, και επίσης για εκείνα τα βιώσιμα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου που 

ενδέχεται να προσελκύσουν λιγότερους ιδιώτες επενδυτές· 

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την επίδραση από την επέκταση της στρατηγικής 

«Just in time» στο περιβάλλον εξαιτίας της αύξησης των εν κινήσει οχημάτων· 

22. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν στοιχεία από τις ροές διανεμητικής 

εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής, με σκοπό να μειωθεί η συνολική ανάγκη 

κίνησης οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων και υπό το φως της 
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προοδευτικής μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία. 
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