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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ, έχει τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την 

ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και πρέπει να 

διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μετάβαση προς νέες ενεργειακές λύσεις και προς μια 

κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, 

είναι απαραίτητο να αναζητηθούν προηγμένες καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης και 

υποδομής βασιζόμενες σε εναλλακτικές πηγές και στην ψηφιακή καινοτομία, με σκοπό 

την υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών έξυπνης κινητικότητας, ιδίως 

ΜΜΕ, νεοσύστατων επιχειρήσεων και νέα επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των 

μεταφορών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών έχει να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο κατά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και του στόχου της για τον 

περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη αρκετά κάτω από 2°C· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η εξάλειψη του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών εξαρτάται από την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

υπάρξουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και μία 

αποτελεσματική ολοκλήρωση μεταξύ του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού και της 

επιστημονικής έρευνας με σκοπό την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης τηρουμένης 

της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη προβολή και υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης, 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της τεχνολογίας και της ηλεκτρικής κινητικότητας, 

παράλληλα με την ψηφιοποίηση, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τις έξυπνες 

υποδομές που βελτιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας, θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε 

μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την 

υποστήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων και την τόνωση των 

ευρωπαϊκών οικονομιών· 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής1 και τις δράσεις που προτείνονται σε αυτήν, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων να δημιουργήσουν ένα Μέσο για Καθαρότερες Μεταφορές, όπως είναι η 

Πράσινη Ναυτιλιακή Διευκόλυνση, με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων 

λύσεων εναλλακτικών ενεργειακών μεταφορών· χαιρετίζει επίσης τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) όσον αφορά την κινητοποίηση 

ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα αυτόν· υπογραμμίζει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και οι κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και 

της καινοτομίας (όπως η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία "Κυψέλες καυσίμου και 

υδρογόνο») θα μπορούσε να μειώσει τον παράγοντα κινδύνου προάγοντας με τον τρόπο 

αυτό τα ορθά κίνητρα και τις προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδυτών στον τομέα της 

καθαρής ενέργειας· 

                                                 
1 COM(2016) 0763. 



 

PE606.126v02-00 4/8 AD\1139620EL.docx 

EL 

2. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ανάγκες σε υποδομές για την ανάπτυξη των 

εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι ειδικές ενεργειακές 

προκλήσεις σύμφωνα με τους διάφορους τομείς μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

σιδηροδρόμων, των ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, των αεροπορικών, 

των θαλάσσιων και των ποτάμιων μεταφορών·  

3. πιστεύει ακράδαντα ότι, για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει επειγόντως να ενισχύσουν 

τις επενδυτικές συνθήκες, όχι μόνον όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, αλλά επίσης 

και τον ανταγωνισμό, το εμπόριο και την πολιτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών· υπενθυμίζει ότι οι επενδυτικές συνθήκες αποτελούν σημαντικό παράγοντα που 

εμποδίζει τις επενδύσεις και την καινοτομία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι το 

ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση προς τις 

επενδύσεις και την καινοτομία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία να παρασχεθεί στήριξη και κίνητρα στις πλέον υποσχόμενες 

καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής στην Ευρώπη στο πλαίσιο μιας τεχνολογικά 

ουδέτερης διεπιστημονικής προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, με επίκεντρο τον 

χρήστη, στη διασταύρωση της ενέργειας, των μεταφορών και των ψηφιακών τεχνολογιών 

και ειδικότερα των τεχνολογιών που παρέχουν σημαντικές εξοικονομήσεις στην εκπομπή 

αερίων του θερμοκηπίου από την άποψη του κύκλου ζωής (συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου)· επικροτεί το 

έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στον τομέα της βασικής έρευνας και την 

πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Καινοτομίας· θεωρεί ότι οι συνέργειες μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έπρεπε να τύχουν 

μεγαλύτερης στήριξης  στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ)· 

5. επισημαίνει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» με στόχο την επίτευξη 

μείωσης κατά 60 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2050 

σε σύγκριση με τα επίπεδα τιμών του 19901· υπενθυμίζει ότι τα ενωσιακά προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα απορρόφησης από την αγορά 

των καινοτομιών στον τομέα της ενέργειας, των ΤΠΕ και των συστημάτων ευφυών 

μεταφορών· καλεί την Επιτροπή, στο μέλλον, να εστιάσει σαφέστερα τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση σε διασυνδεδεμένες  στρατηγικές προτεραιότητες, όπως είναι η 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, οι εναλλακτικές υποδομές φόρτισης καυσίμων και οι 

ολοκληρωμένες αστικές μεταφορές, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις 

εκπομπές ρύπων, στη μείωση του θορύβου, στην οδική ασφάλεια, στην κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και στα σημεία συμφόρησης και τηρώντας παράλληλα την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας· επισημαίνει επίσης ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η 

ανάπτυξη των προηγμένων βιοκαυσίμων, καθώς επίσης και το μερίδιο που κατέχουν στις 

μεταφορές ο σιδηρόδρομος και το ποδήλατο· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη 

διείσδυση στην αγορά καινοτόμων καθαρών ενεργειακών λύσεων μέσω δημόσιων 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 

αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144). 
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συμβάσεων και την αναθεώρηση της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα και αναγνωρίζει το 

δυνητικό όφελος για τις αρχές και τους φορείς δημοσίων μεταφορών, τους 

κατασκευαστές λεωφορείων, τους προμηθευτές της βιομηχανίας, τους προμηθευτές 

ενέργειας, τις εθνικές και διεθνείς οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις προς το σκοπό αυτό· 

7. ενθαρρύνει τη χάραξη στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των 

μεταφορών, με οδικούς χάρτες που καταρτίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των 

κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς επίσης και των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών και φορέων και ενός αντίστοιχου μηχανισμού διακυβέρνησης, και την υποστήριξη 

της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στον τομέα των 

μεταφορών και για να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, τα οποία είναι 

όλα τόσο αναγκαία ζητεί τα συμπεράσματα των εν λόγω οδικών χαρτών να περιληφθούν 

στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής· 

8. υπογραμμίζει την ανάγκη για ανταλλαγή και ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών, καθώς 

και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα έξυπνα, βιώσιμα 

και χωρίς αποκλεισμούς αστικά έργα· διαπιστώνει επίσης ότι τα οφέλη των 

αυστηρότερων προτύπων εκπομπών CO2 μετά το 2020-2021, τα οποία συνάδουν με τους 

στόχους της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, αποτελούν κινητήριο 

δύναμη για την καινοτομία και την επάρκεια· ζητεί μία ολοκληρωμένη και συντονισμένη 

προσέγγιση ώστε να ληφθεί υπόψη η αστική διάσταση της ενωσιακής νομοθεσίας και των 

εθνικών νομοθετικών πολιτικών, καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας (SUMPs), προκειμένου να παρασχεθούν στήριξη και κίνητρα στα κράτη 

μέλη ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος και την υγεία 

και την ποιότητα ζωής των πολιτών στις αστικές περιοχές· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) και αυτόνομων οχημάτων, 

καθώς και επικοινωνιακών για την ικανοποίηση των αναγκών υψηλής χωρητικότητας και 

σύντομου χρόνου απόκρισης σε ένα δίκτυο 5G· ζητεί να καταβληθεί έντονη προσπάθεια 

για να μειωθούν οι ανισότητες και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ αστικών και 

αγροτικών περιοχών και μεταξύ των πλέον ανεπτυγμένων περιφερειών και εκείνων που 

παρουσιάζουν υστέρηση, όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών· 

9. επισημαίνει ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη σχεδόν το ένα 

τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί την πρωταρχική αιτία 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα· διαπιστώνει ότι τα λεωφορεία αποτελούν 

σημαντική συνιστώσα του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών και ενδεχομένως είναι το 

μοναδικό δημόσιο μέσο μεταφοράς σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και ότι ο εξηλεκτρισμός 

των λεωφορείων, παράλληλα με τις πολλές άλλες εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις για 

καύσιμα, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δυνατότητα για τη μείωση του αποτυπώματος 

άνθρακα των δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών της ΕΕ· 

10. τονίζει ότι εάν θέλουμε να επιτύχουμε καθαρές μεταφορές, πρέπει να είμαστε σε θέση να 

παραγάγουμε καθαρή ενέργεια· θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα που τροφοδοτούνται 

από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα απλώς δεν συνάδουν με 

την έννοια μιας οικονομίας απαλλαγμένης από εκπομπές άνθρακα· 

11. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη των μελλοντικών 

τεχνολογιών που απαιτούνται για καθαρή και απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές 
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κινητικότητα πρέπει να συνοδεύονται από βασική απαίτηση αλλαγής στις εισροές 

ενέργειας· 

12. υποστηρίζει τους βασικούς στόχους που έθεσε η Επιτροπή, ιδίως την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένου ενός ευφυούς δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, να χορηγηθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως 

στις ΜΜΕ και στον κλάδο του τουρισμού, και να υιοθετηθούν πολιτικές καθαρής 

ενέργειας και συστήματα φορολογίας με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση σε 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «αποστολή καινοτομίας» και να 

αυξήσουν τις δαπάνες τους για την έρευνα, μέσα στα επόμενα έτη,  στον τομέα της 

καθαρής ενέργειας· προτρέπει την Επιτροπή να επενδύσει επίσης σε στοχοθετημένες 

ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τον κύκλο 

παραγωγής ενέργειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η έρευνα στον τομέα αυτό και 

τους κινδύνους που συνδέονται με ένα μη βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης.  

13. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις μεταφορές, είναι σαφές ότι οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και οι άλλες εναλλακτικές και βιώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν ελπιδοφόρα 

υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται 

σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών· υπενθυμίζει ότι 

είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένοι τομείς θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες από άλλους στη άμεση ή σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερες ενεργειακές 

εναλλακτικές λύσεις· τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η έρευνα στον τομέα των 

καινοτόμων συστημάτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 

μεταφορές όπως, για παράδειγμα, χρήση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τα πλοία 

και σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τα ηλεκτρικά σιδηροδρομικά δίκτυα 

και, παρόλο που στο προβλέψιμο μέλλον οι αερομεταφορές είναι πιθανόν να συνεχίσουν 

να εξαρτώνται από τα υγρά καύσιμα υδρογονανθράκων, σε λύσεις που να καλύπτουν την 

αλυσίδα προστιθέμενης αξίας των αερομεταφορών, φρονεί ότι πρέπει να εξακολουθήσουν 

οι έρευνες για την εξεύρεση λύσεων που καλύπτουν όλη την αλυσίδα προστιθέμενης 

αξίας των αερομεταφορών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και της καινοτομίας.  
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