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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. εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων· 

υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κύριες πηγές ανθρακούχων 

εκπομπών στην Ευρώπη και ο μόνος κλάδος στον οποίον οι εκπομπές συνεχίζουν να 

αυξάνονται· επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός σε τοπικό, 

περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο σε όλους τους τομείς πολιτικής που συνδέονται με 

τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις γνώσεις, την τεχνολογία και το 

μερίδιο αγοράς· υπογραμμίζει τον στόχο σχετικά με την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου 

υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα, με γνώμονα την πλήρη απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· καλεί την Επιτροπή, ως προς 

αυτό, να προτείνει έναν χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία, στον οποίον θα 

περιγράφεται το κοινό πλαίσιο πολιτικής και οι κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη μέλη· 

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη και περαιτέρω 

χρηματοδότηση επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και λύσεων ταχείας και 

υπερταχείας φόρτισης κατά μήκος του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, 

μεταξύ άλλων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με την περαιτέρω ανάπτυξη και 

εφαρμογή φιλόδοξων και συνεκτικών εθνικών πλαισίων πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 

διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών φόρτισης 

και ανεφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθεί η αποδοχή των οχημάτων 

εναλλακτικών καυσίμων από τους καταναλωτές· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στις λύσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών 

σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 

τεχνολογικής ουδετερότητας· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται στο 

πλαίσιο του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και στην κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, για την κατάρτιση των εθνικών πλαισίων πολιτικής 

τους· 

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στο φυσικό αέριο να επανεξετάσουν την επιλογή αυτή, η οποία 

έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του προσανατολισμού προς την ηλεκτροκίνηση που 

αναδύεται στην Ευρώπη και η οποία, σε τελική ανάλυση, δεν συμβάλλει στην 

επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών μακροπρόθεσμα· 

καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν τα οικεία εθνικά στρατηγικά 

πλαίσια προς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, το 

συνθετικό μεθάνιο από ηλεκτρική ενέργεια, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο· 

5. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν ο βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός, η στροφή 

από τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα στον διαμοιρασμό και στις δημόσιες 

μεταφορές, καθώς και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

στο πλαίσιο υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, ιδιαίτερα για την απορρόφηση των 

ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 10 % όλων των νέων 
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λεωφορείων που αγοράστηκαν στην Ευρώπη το 2017· 

6. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε 

περιφερειακές οδούς, χώρους στάθμευσης και κεντρικές οδούς σε πυκνοκατοικημένες 

αστικές περιοχές· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενισχυθούν η 

συνεργασία και ο συντονισμός των τοπικών αρχών, των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας και των ιδιωτών επενδυτών· 

7. στηρίζει τις ηλεκτροδοτούμενες οδούς που επιτρέπουν τη φόρτιση των ηλεκτρικών 

οχημάτων κατά την οδήγηση· ζητεί την ευρύτερη ανάπτυξή τους, τουλάχιστον κατά 

μήκος των οδών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ· πιστεύει ότι οι 

ηλεκτροδοτούμενες οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για τη μείωση του 

μεγέθους των συσσωρευτών και, κατ’ επέκταση, των τιμών των νέων οχημάτων· 

8. σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

ως προς το επίπεδο φιλοδοξίας και τον βαθμό υλοποίησης των εθνικών πλαισίων 

πολιτικής και ότι η συνολική ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθυστερεί· 

εκφράζει τη λύπη του διότι μόνον οκτώ κράτη μέλη πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις 

του εθνικού πλαισίου πολιτικής που καθορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την 

ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων1, και διότι δύο κράτη μέλη δεν 

κοινοποίησαν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται 

στο άρθρο 3 της οδηγίας· επισημαίνει, ως προς αυτό, ότι τα εθνικά πλαίσια πολιτικής 

είναι απαραίτητα για την προσέλκυση εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο τη 

χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο θέσπισης δεσμευτικών εθνικών στόχων, καθώς και τακτικών εθνικών 

εκθέσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής εναλλακτικών 

καυσίμων κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2025·  

9. τονίζει ότι θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι, δεσμευτικοί και εκτελεστοί στόχοι για 

τα κράτη μέλη όσον αφορά το δίκτυο διανομής εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίοι να 

αντανακλούν τόσο την πραγματική όσο και την προγραμματισμένη απορρόφηση 

οχημάτων που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα από την αγορά· 

10. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι καύσιμα ορυκτής προέλευσης, όπως 

το φυσικό αέριο και το υγραέριο, εξακολουθούν να θεωρούνται εναλλακτικά καύσιμα 

στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν τον ενωσιακό 

στόχο για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως 

τα μέσα του αιώνα· 

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων εθνικών πλαισίων 

πολιτικής και να λάβει υπόψη τα επιτυχή εθνικά και περιφερειακά μέτρα στις 

συστάσεις της προς τα άλλα κράτη μέλη· 

12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια βιωσιμότητας για καύσιμα υδρογόνου και 

συνθετικά καύσιμα, με βάση εκπομπές κύκλου ζωής, που να υπολογίζουν τις ανάντη 

εκπομπές από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία απαιτείται για όλες τις 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
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διαδικασίες παραγωγής και τον αντίκτυπό τους στη ζήτηση ύδατος και στη χρήση της 

γης· 

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διάθεση σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά 

οχήματα, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο κοινό σε αστικές και περιαστικές περιοχές· 

14. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί κατά προτεραιότητα όπου η ποιότητα του αέρα είναι κακή και ότι οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται ώστε να 

ενθαρρυνθεί η ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να αναφέρονται στα σχέδια για την ποιότητα 

του αέρα· 

15. ζητεί συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να 

συνδυαστούν περαιτέρω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιώσιμοι τρόποι 

μεταφοράς, με στόχο την επίτευξη κινητικότητας μηδενικών εκπομπών μέχρι τα μέσα 

του αιώνα· 

16. επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων φορτίζουν ως επί το πλείστον τα 

οχήματά τους στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

εκτεταμένες και διαλειτουργικές ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές για τη 

φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, 

καθώς και την υποχρέωση παροχής των εν λόγω υποδομών φόρτισης σε σταθμούς 

ανεφοδιασμού που βρίσκονται σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων· λαμβάνει υπόψη 

ότι για την επίτευξη της βέλτιστης κάλυψης απαιτούνται τόσο δημόσιες όσο και 

ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εγκατασταθούν 

επαρκείς υποδομές φόρτισης τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια· επισημαίνει ότι 

η αυξημένη διάδοση πληροφοριών και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμης 

σημασίας για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων· 

17. επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2017 υπήρχαν μόνο 19 ηλεκτρικά οχήματα με 

συσσωρευτή και 25 φορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα διαθέσιμα προς πώληση 

στην Ευρώπη, σε σύγκριση με πάνω από 417 μοντέλα οχημάτων με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν βενζίνη ή ντίζελ, τα οποία διατίθενται στους 

ευρωπαίους πελάτες1· 

18. τονίζει ότι, χωρίς κατάλληλο δίκτυο διανομής, δεν δύναται να αυξηθεί η χρήση των 

εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων διανομής, ούτως 

ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση των υποδομών· 

19. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε 

προσβάσιμες στο κοινό υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον στο πλαίσιο 

του δικτύου ΔΕΔ-Μ· 

20. επισημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο 

της εφαρμογής της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, καταδεικνύουν ότι ο τρέχων αριθμός 

διαθέσιμων σημείων επαναφόρτισης στην Ένωση είναι επαρκής για τον αριθμό 

ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν, βάσει της σύστασης της Επιτροπής για ένα 

                                                 
1 Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Ενδιάμεση έκθεση για τη διαθεσιμότητα και την 

οικονομική προσιτότητα των οχημάτων μηδενικών εκπομπών), Element Energy, Οκτώβριος 2017 
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σημείο επαναφόρτισης ανά 10 ηλεκτρικά οχήματα· 

21. σημειώνει ακόμη ότι τα εθνικά σχέδια για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης 

έως το 2020 σε όλη την ΕΕ πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με την αναμενόμενη αύξηση 

του αριθμού οχημάτων και ότι, επιπλέον, θα επαρκεί ο αριθμός σημείων ταχείας 

φόρτισης κατά μήκος των κεντρικών αυτοκινητοδρόμων, με τουλάχιστον ένα τέτοιο 

σημείο ανά 40 χλμ.· 

22. τονίζει ότι από το 2020 και μετά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές περαιτέρω επενδύσεις, 

πέραν των υφιστάμενων σχεδίων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των ηλεκτρικών 

οχημάτων που αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία, και ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες αγορές· 

23. τονίζει ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις λύσεις έξυπνης φόρτισης· 

επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για τις 

ιδιωτικές και τις κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές φόρτισης υπερβαίνουν τις ελάχιστες 

διατάξεις που ορίζονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1· τονίζει ότι οι ανεπαρκείς υποδομές επαναφόρτισης 

αποτελούν έναν από τους κύριους φραγμούς για την υλοποίηση των βιώσιμων 

μεταφορών στην ΕΕ· 

24. τονίζει ότι, εφόσον δεν έχουν όλοι οι χρήστες τη δυνατότητα να φορτίζουν ηλεκτρικά 

οχήματα στις οικίες τους, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις για 

οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και να συνδυαστούν οι εγκαταστάσεις φόρτισης με 

άλλες υπάρχουσες υποδομές, όπως είναι για παράδειγμα οι ιστοί φωτισμού· 

25. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξήσει τη ζήτηση 

για ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, αλλά, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η ύπαρξη ενός κατά 80 % ηλεκτροδοτούμενου στόλου το 2050 

θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ κατά 10 % μόνο, 

κατά μέσο όρο· 

26. θεωρεί ότι στις αστικές περιοχές θα πρέπει να διατίθενται υποδομές φόρτισης για όλους 

τους τύπους οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων οχημάτων, των 

ηλεκτρικών ημιφορτηγών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των μηχανοκίνητων 

δικύκλων· 

27. τονίζει τις βελτιώσεις που θα επιφέρει η από ξηράς ηλεκτροδότηση όσον αφορά τη 

μείωση των εκπομπών CO2 και της ηχορύπανσης, την καλύτερη ποιότητα του αέρα και 

άλλα περιβαλλοντικά οφέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν 

κίνητρα βάσει πολιτικής προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο 

σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, με στόχο τη μείωση των 

εκπομπών από μεταφορές που πραγματοποιούνται με χρήση ορυκτών καυσίμων· 

προτρέπει, ως προς αυτό, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένα σχέδια για την 

ταχεία ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών οχηματαγωγών· επισημαίνει ότι θα χρειαστούν 

συμπληρωματικές εθνικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι τα ελλιμενισμένα σκάφη 

                                                 
1  ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13. 
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θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε καθαρή από ξηράς ηλεκτρική ενέργεια 

είναι διαθέσιμη· ενθαρρύνει περαιτέρω  την παροχή αυξημένης χρηματοδοτικής 

στήριξης προκειμένου να αναπτυχθεί η από ξηράς ηλεκτροδότηση τόσο σε λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και σε θαλάσσιους, διότι το υψηλό κόστος παρεμποδίζει 

την οικονομική της σκοπιμότητα· τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχει ο μηχανισμός 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη στήριξη περαιτέρω ανάπτυξης στον κλάδο 

αυτόν· 

28. εκφράζει τη λύπη του διότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος όσον αφορά την 

ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη διαθεσιμότητα οχημάτων που 

καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα, και καλεί τους κατασκευαστές να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της 

ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολύνουν και να κινητροδοτήσουν την απορρόφηση 

εναλλακτικών καυσίμων, και να εξαλείψουν την επαχθή φορολογία της ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αερίου από ηλεκτρική ενέργεια, ως τρόπου 

αποθήκευσης για διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

30. ζητεί να παρέχεται καθαρή ενέργεια στους αερολιμένες (για χρήση σε στάσιμα 

αεροπλάνα, καθώς και για τον κινητό εξοπλισμό στους αερολιμένες), ώστε να μειωθεί η 

κατανάλωση κηροζίνης, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ηχορύπανση· 

31. επισημαίνει ότι ένα κρουαζιερόπλοιο με βοηθητικό φορτίο 4,6 MW ενδέχεται να 

καταναλώνει πάνω από 700 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, δηλαδή ποσότητα μεγαλύτερη 

από αυτήν που αντιστοιχεί σε 688 φορτηγά με αναμμένο τον κινητήρα τους· 

32. ενθαρρύνει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αυξήσουν τις επενδύσεις 

στην ανάπτυξη οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, στο πλαίσιο των 

προσπαθειών τους για επίσπευση της απορρόφησής τους από την αγορά της ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την αυτοκινητοβιομηχανία να αναπτύξουν περαιτέρω 

την προσφορά ελαφρών και βαρέων οχημάτων που τροφοδοτούνται με εναλλακτικά 

καύσιμα, όπως π.χ. με τη στήριξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση του μέσου όρου 

εκπομπών που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 ή το 2030 για τους στόλους των 

καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων 

οχημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· 

33. καλεί τους συννομοθέτες να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το κατάλληλο σύστημα 

κινήτρων και τον βαθμό φιλοδοξίας σχετικά με το ποσοστό των οχημάτων χαμηλών και 

μηδενικών εκπομπών στο σύνολο του στόλου της ΕΕ, με στόχο την πλήρη απαλλαγή 

του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· θεωρεί ότι αυτό 

είναι απαραίτητο για τη δημιουργία επενδυτικής ασφάλειας στην αγορά οχημάτων που 

καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης επαρκών 

συνοδευτικών υποδομών· αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη 

μετάβαση προς βιώσιμες μεταφορές προκύπτουν σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού· 

34. προτρέπει τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για τις 



 

PE620.875v02-00 8/10 AD\1160914EL.docx 

EL 

δημόσιες μεταφορές, καθώς και να τονώσουν τη ζήτηση για λεωφορεία που 

τροφοδοτούνται με εναλλακτικά καύσιμα και για άλλα ηλεκτρικά οχήματα δημόσιων 

μεταφορών, δίνοντας προτεραιότητα στα πλέον ουδέτερα από πλευράς εκπομπών 

συστήματα, λαμβανομένου υπόψη του πλήρους κύκλου ζωής του οχήματος· 

35. ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια να προσπαθήσουν να 

συμπεριλάβουν συγκεκριμένα μέτρα στα οικεία σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια 

(ΣΔΒΕ), ιδίως για την κατασκευή ή την ολοκλήρωση υποδομών φόρτισης για 

ηλεκτρικά οχήματα· 

36. ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιούν περισσότερο τις 

υφιστάμενες δυνατότητες συγχρηματοδότησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο 

πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την ολοκλήρωση των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού 

οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. 
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