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Θέμα: Στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα και τις μεταφορές: μέτρα που απαιτούνται έως το 
2030 και μετά

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές CO₂ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών. Ταυτόχρονα, η αύξηση των δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών αυξάνει τον 
πλούτο και την ευημερία της ΕΕ. Επιπλέον, οι οικονομικά προσιτές μεταφορές αποτελούν καταλυτικό 
παράγοντα της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών, την οποία πρέπει να εξασφαλίσουμε. 
Η ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα για ασφαλείς, αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές είναι 
ουσιαστικής σημασίας, και η ΕΕ πρέπει να τα διαφυλάξει. Οι μεταφορές και η κινητικότητα αποτελούν 
την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι μειώσεις των εκπομπών CO₂ 
πρέπει να επιτευχθούν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην καλή λειτουργία τους. Γι' αυτό θα απαιτηθεί 
μια έξυπνη στρατηγική για την κινητικότητα, με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την 
οικονομική ευρωστία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να προσδιορίζει τις άμεσες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών έως το 2030, αλλά και να προτείνει μέτρα και 
διαδικασίες για την περίοδο μετά το 2030, με βάση ακριβείς αξιολογήσεις της τρέχουσας 
πραγματικότητας και των καθημερινών αναγκών της κοινωνίας μας. Επομένως:

Θα εκπονήσει η Επιτροπή ολοκληρωμένη στρατηγική για την κινητικότητα και τις μεταφορές η οποία 
θα περιλαμβάνει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα/μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα;

Θα προσδιορίσει με σαφήνεια η Επιτροπή τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τον μετασχηματισμό 
του τομέα των μεταφορών στην κατεύθυνση του ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα;

Θα εκπονήσει η Επιτροπή ολοκληρωμένη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές για τη 
βιομηχανία, την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και τις κοινωνικές παραμέτρους;
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