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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:

1. σημειώνει ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης 
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αποτελούν τον δεύτερο ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο τομέα ζήτησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί συνεπώς ότι η 
θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας σε κάθε 
τομέα μεταφορών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς αειφόρου 
χρήσης της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών Υπενθυμίζει ότι, αν δεν προωθηθούν 
σημαντικές αλλαγές, η δραστηριότητα των επιβατικών μεταφορών θα συνεχίσει να 
αυξάνεται σε όλα τα μέσα μεταφορών, αλλά ιδιαίτερα στους τομείς των οδικών και 
αεροπορικών μεταφορών 

2. υπογραμμίζει την τεράστια εξάρτηση του τομέα των μεταφορών από τα καύσιμα
παράγωγα του πετρελαίου, ιδιαίτερα από τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και την 
κηροζίνη, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 98% της τελικής ζήτησης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι τα καύσιμα αυτά εισάγονται σε συντριπτικό 
ποσοστό από τρίτες χώρες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και την αειφορία· σημειώνει ότι η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, η οποία 
αναγνωρίζεται ως ουσιώδης στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, πρέπει να επιτευχθεί 
πρωτίστως και κατά κύριο λόγο στον τομέα των μεταφορών, όπου το 80% της 
κατανάλωσης αναλογεί στον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος πρέπει να 
αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα·

3. υποστηρίζει την άποψη ότι το ποσοστό των πρόσθετων υλών στο πετρέλαιο κίνησης και 
στο πετρέλαιο θα πρέπει να αυξηθεί και, αν θεωρηθεί αναγκαίο, να καταστεί 
υποχρεωτικό, ώστε να είναι δυνατή η χρήση βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς·

4. θεωρεί συνεπώς ότι οι μεταφορές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 
επίτευξη της αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς προσφοράς και χρήσης ενέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης της δυνατότητας να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα μια 
συγκεκριμένη και μετρήσιμη μείωση της κατανάλωσης και της δυνατότητας να επιτευχθεί 
μεσοπρόθεσμα μια αποτελεσματική και αειφόρος βελτίωση των υποδομών· επισημαίνει 
ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ενεργειακής στρατηγικής και της πολιτικής 
μεταφορών είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί βιομηχανική ανταγωνιστικότητα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

5. χαιρετίζει τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν από τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν στη βελτίωση της έντασης της ενέργειας (ζήτηση 
πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ) στον τομέα των μεταφορών· ζητεί, 
αντιστοίχως, τη θέσπιση μέτρων με σκοπό την προώθηση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για την μείωση της ενέργειας και την εναλλακτική κατανάλωση ιδίως για τον τομέα των 
μεταφορών, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για τις οδικές μεταφορές, αλλά και για τις 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές·
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6. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: μέτρα για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορικών μεταφορών (Marco Polo II)· 
χρέωση των φορτηγών οχημάτων για τη χρήση ορισμένων υποδομών· την ενθάρρυνση 
των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων· μέτρα για τη διευκόλυνση των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών (Naiades)· την πρωτοβουλία CARS 21 για την 
επιτάχυνση της κατασκευής οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων· 
αναδιάρθρωση του συστήματος φορολόγησης οχημάτων για την ενθάρρυνση της χρήσης 
οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων· ενέργειες για τη διευκόλυνση της 
εισαγωγής και χρήσης βιολογικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών· την ανάπτυξη 
ενός «Ενιαίου ουρανού» και του συστήματος SESAR, που θα μειώσουν την κατανάλωση 
κηροζίνης από τα αεροσκάφη, περιλαμβανομένων των αεροσκαφών που εντάσσονται στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· και το πρόγραμμα
Galileo, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας·

7. εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος μέσω της ανάπτυξης 
ενός ενιαίου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών κατά κύριο λόγο στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων, μέσω της επίτευξης της σωστής ισορροπίας για τη μελλοντική ανάπτυξη 
των μέσων μεταφοράς και με την ενθάρρυνση της έρευνας και των τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη βελτίωση της αποδοτικότερης κατανάλωσης καυσίμων, τη μείωση της 
εξάρτησης από τα παράγωγα πετρελαίου και τη μείωση της απώλειας μέσω της 
αντιμετώπισης της συμφόρησης και του φαινομένου της αναμονής αεροσκαφών για 
προσγείωση και μέσω της περαιτέρω έρευνας για οχήματα αποδοτικότερης κατανάλωσης 
ενέργειας και οχήματα που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και μέσω 
μέτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων και ιδιωτικών συγκοινωνιών, ειδικότερα στις αστικές περιοχές·

8. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απόδοση των αεροπορικών μεταφορών και ο μειωμένος χρόνος 
πτήσης, η κατασκευή και η χρήση υβριδικών οχημάτων με χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία στοιχείων 
καυσίμου και τα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, σε συνδυασμό με βελτιωμένους 
συντελεστές φορτίου για τα εμπορεύματα γενικά, θα συνέβαλαν σε μια πιο περιορισμένη 
και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας·

9. εμμένει στην αναγκαιότητα να διεξαχθεί εκστρατεία με σκοπό την εκπαίδευση και την 
αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού, υπέρ της βιώσιμότερης κινητικότητας του 
ευρωπαίου πολίτη.
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