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1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

1. Οι µεταφορές έχουν θεµελιώδη σηµασία για την οικονοµία και την κοινωνία µας. 
Η κινητικότητα είναι ζωτική για την εσωτερική αγορά και την ποιότητα διαβίωσης 
των πολιτών, διότι απολαµβάνουν ελευθερία µετακινήσεων. Ο µεταφορές 
επιτρέπουν την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας: πρέπει 
να είναι βιώσιµες ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε. Οι 
µεταφορές έχουν παγκόσµιο χαρακτήρα, εποµένως η αποτελεσµατική δράση 
απαιτεί ισχυρή διεθνή συνεργασία. 

2. Η µελλοντική ευηµερία της ηπείρου µας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα όλων των 
περιφερειών της να παραµείνουν πλήρως και ανταγωνιστικά ενσωµατωµένες στην 
παγκόσµια οικονοµία. Οι αποτελεσµατικές µεταφορές είναι ζωτικής σηµασίας για 
την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

3. Οι ευρωπαϊκές µεταφορές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόµι. Οι παλιές προκλήσεις 
παραµένουν, αλλά έχουν εµφανιστεί και νέες.  

4. Πρέπει να γίνουν πολλά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µεταφορών, 
στην οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά σηµεία συµφόρησης και άλλοι 
φραγµοί. Πρέπει να εντοπίσουµε εκ νέου τα εν λόγω θέµατα – τον τρόπο µε τον 
οποίο θα ανταποκριθούµε καλύτερα στην επιθυµία των συµπολιτών µας να 
µετακινούνται, καθώς και τις ανάγκες της οικονοµίας µας για µεταφορά 
εµπορευµάτων, λαµβάνοντας παράλληλα εκ των προτέρων υπόψη τους 
περιορισµούς όσον αφορά τους πόρους. Τα συστήµατα µεταφορών των 
ανατολικών και δυτικών περιοχών της Ευρώπης πρέπει να ενοποιηθούν 
προκειµένου να ανταποκρίνονται πλήρως τις µεταφορικές ανάγκες ολόκληρης 
σχεδόν της ηπείρου και των 500 εκατοµµυρίων πολιτών. 

5. Το πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται ολοένα και περισσότερο από πηγές αβέβαιες 
από πλευράς εφοδιασµού θα καταστεί δυσεύρετο στις µελλοντικές δεκαετίες. Όπως 
επεσήµανε πρόσφατα ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (∆ΟΕ), όσο µικρότερη 
επιτυχία σηµειώσει η ανθρωπότητα στον περιορισµό του διοξειδίου του άνθρακα, 
τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αύξηση της τιµής του πετρελαίου. Το 2010, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε περίπου 210 δισεκατοµµύρια ευρώ για εισαγωγές 
πετρελαίου. Αν δεν αντιµετωπίσουµε αυτή την εξάρτηση από το πετρέλαιο, η 
δυνατότητα των πολιτών να µετακινούνται - και η οικονοµική ασφάλειά µας - θα 
υποστούν σοβαρό πλήγµα µε οδυνηρές συνέπειες στον πληθωρισµό, το εµπορικό 
ισοζύγιο και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ.  

6. Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει επισηµάνει, και η διεθνής κοινότητα συµφώνησε, την 
ανάγκη δραστικής µείωσης των παγκόσµιων εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων, µε 
στόχο η αλλαγή του κλίµατος να περιοριστεί σε λιγότερο από 2º C. Συνολικά, η ΕΕ 
πρέπει να µειώσει τις εκποµπές έως το 2050 κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα του 
1990, στο πλαίσιο της αναγκαίας µείωσης των ανεπτυγµένων χωρών στο σύνολό 
τους, προκειµένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Η ανάλυση1 της Επιτροπής 

                                                 
1 Πρβλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική 

οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050», COM (2011)112. 
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καταδεικνύει ότι ενώ µπορούν να επιτευχθούν µεγαλύτερες µειώσεις σε άλλους 
τοµείς της οικονοµίας, απαιτείται µείωση τουλάχιστον 60% των θερµοκηπιακών 
αερίων έως το 2050 ως προς το 19902 στον τοµέα των µεταφορών, ο οποίος 
αποτελεί σηµαντική και ολοένα αυξανόµενη πηγή θερµοκηπιακών αερίων. Έως το 
2030 στόχος των µεταφορών θα είναι η µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών 
αερίων κατά περίπου 20% κάτω από τα επίπεδα του 2008. ∆εδοµένης της 
σηµαντικής αύξησης των εκποµπών από τις µεταφορές τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, οι µεταφορές θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται κατά 8% πάνω από τα 
επίπεδα του 1990.  

7. Μετά την πρώτη µεγάλη πετρελαϊκή κρίση πριν από 40 χρόνια - παρά την 
τεχνολογική πρόοδο, τις δυνατότητες για οικονοµικώς συµφέρουσες βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και τις πολιτικές προσπάθειες - το σύστηµα µεταφορών δεν 
έχει ουσιαστικά αλλάξει. Οι µεταφορές έχουν καταστεί ενεργειακά 
αποδοτικότερες, αλλά οι µεταφορές της ΕΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται από το 
πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή για το 96% των ενεργειακών αναγκών της. Οι 
µεταφορές έχουν καταστεί καθαρότερες, αλλά η αύξηση του όγκου σηµαίνει ότι 
παραµένουν σηµαντική πηγή θορύβου και τοπικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  

8. Οι νέες τεχνολογίες για τα οχήµατα και τη διαχείριση της κυκλοφορίας θα είναι 
καίριας σηµασίας για τη µείωση των εκποµπών από τις µεταφορές στην ΕΕ, καθώς 
και στον υπόλοιπο κόσµο. Ο αγώνας για βιώσιµη κινητικότητα είναι παγκόσµιος. 
Η καθυστερηµένη δράση και η άτολµη εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα 
καταδίκαζαν τον κλάδο των µεταφορών της ΕΕ σε αµετάκλητη παρακµή. Ο τοµέας 
των µεταφορών της ΕΕ αντιµετωπίζει αυξανόµενο ανταγωνισµό στις ταχέως 
αναπτυσσόµενες παγκόσµιες αγορές µεταφορών.  

9. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται στην παγκόσµια πρωτοπορία όσον 
αφορά τα έργα υποδοµής, την εφοδιαστική, τα συστήµατα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και την κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών – αλλά, επειδή άλλες 
περιοχές του πλανήτη δροµολογούν τεράστια και φιλόδοξα προγράµµατα 
εκσυγχρονισµού των µεταφορών και επενδύσεων στις υποδοµές, είναι σηµαντικό ο 
ευρωπαϊκός κλάδος των µεταφορών να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται και να 
επενδύει στη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης του.  

10. Οι υποδοµές διαµορφώνουν εφικτή την κινητικότητα. Καµία µείζων αλλαγή στον 
τοµέα των µεταφορών δεν είναι εφικτή εάν δεν στηριχθεί σε ένα κατάλληλο δίκτυο 
και σε ευφυέστερη χρήση του. Συνολικά, οι επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργούν πλούτο και 
θέσεις απασχόλησης, και ενισχύουν το εµπόριο, τη γεωγραφική προσβασιµότητα 
και την κινητικότητα των ανθρώπων. Πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να 
µεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος στην οικονοµική ανάπτυξη και να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

11. Η συµφόρηση αποτελεί µείζον πρόβληµα, ιδίως στους δρόµους και τον εναέριο 
χώρο, και διακυβεύει την προσβασιµότητα. Επιπλέον, η υποδοµή µεταφορών έχει 
αναπτυχθεί άνισα στις ανατολικές και δυτικές περιοχές της ΕΕ, οι οποίες πρέπει να 
ενωθούν. Ασκείται αυξανόµενη πίεση στους δηµόσιους πόρους για χρηµατοδότηση 

                                                 
2 Αυτό θα αντιστοιχούσε σε µείωση των εκποµπών περίπου κατά 70% κάτω από τα επίπεδα του 2008. 
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των υποδοµών και είναι απαραίτητη µια νέα προσέγγιση για τη χρηµατοδότηση και 
την τιµολόγηση. 

12. Μετά τη Λευκή Βίβλο του 2001 για τις µεταφορές, έχουν επιτευχθεί πολλά. 
Πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς στις αεροπορικές, τις οδικές και 
εν µέρει τις σιδηροδροµικές µεταφορές. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 
δροµολογήθηκε µε επιτυχία. Η ασφάλεια και η προστασία σε όλους τους τρόπους 
µεταφοράς έχει ενισχυθεί. Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για τις συνθήκες εργασίας και 
τα δικαιώµατα των επιβατών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του ∆Ε∆-Μ, των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου 
Συνοχής) συνέβαλαν στην εδαφική συνοχή και στην κατασκευή σιδηροδροµικών 
γραµµών υψηλής ταχύτητας. Οι διεθνείς σχέσεις και η διεθνής συνεργασία 
ενισχύθηκαν. Πολλά επίσης έχουν γίνει για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των µεταφορών.  

13. Ωστόσο, το σύστηµα µεταφορών δεν είναι βιώσιµο. Με ορίζοντα τα 40 επόµενα 
χρόνια, καθίσταται σαφές ότι οι µεταφορές δεν µπορούν να αναπτυχθούν µε την 
πεπατηµένη. Εάν εξακολουθήσουµε να υιοθετούµε την προσέγγιση «διατήρηση της 
υφιστάµενης κατάστασης», η εξάρτηση των µεταφορών από το πετρέλαιο µπορεί 
να εξακολουθεί να είναι κατά τι λιγότερο από 90%3, ενώ οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας θα υπερβαίνουν οριακά µόνο τον στόχο του 10% που τέθηκε για το 2020. 
Οι εκποµπές CO2 από τις µεταφορές θα παραµείνουν κατά το ένα τρίτο 
υψηλότερες ως προς τα επίπεδα του 1990 έως το 2050. Το κόστος της συµφόρησης 
θα αυξηθεί κατά περίπου 50% έως το 2050. Το χάσµα της προσβασιµότητας 
µεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών περιοχών θα διευρυνθεί. Το κοινωνικό 
κόστος των ατυχηµάτων και της ηχορρύπανσης θα συνεχίσει να αυξάνεται4.  

14. Με βάση τα διδάγµατα που αντλήσαµε, στον παρόντα χάρτη πορείας υιοθετείται 
µια σφαιρική εξέταση των εξελίξεων στον τοµέα των µεταφορών, των µελλοντικών 
προκλήσεων και των πολιτικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν. Το 
όραµα της Επιτροπής για τις µεταφορές του µέλλοντος παρουσιάζεται στο µέρος 2. 
Τα κυριότερα µέτρα για την επίτευξή του περιγράφονται στο µέρος 3, 
συνοψίζονται στο παράρτηµα Ι και περιγράφονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
στο συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας. 

2. ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.1. Αύξηση των µεταφορών και στήριξη της κινητικότητας µε ταυτόχρονη 
επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών κατά 60%  

15. Υπάρχουν µεγάλα αντισταθµιστικά οφέλη από την ανάληψη αποφασιστικής 
πολιτικής δράσης. Ο κλάδος των µεταφορών από µόνος του αντιπροσωπεύει 
σηµαντικό µέρος της οικονοµίας: στην ΕΕ απασχολεί άµεσα περίπου 10 
εκατοµµύρια άτοµα και αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του ΑΕΠ. 

                                                 
3 Ακόµα και µε βάση αυτό το σενάριο θα υπάρξει κάποια αύξηση στη χρήση βιοκαυσίµων και 

ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση µε το παρόν. 
4 Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο οι µεταφορές θα µπορούσαν να εξελιχθούν έως το 2050 εάν οι 

νέες πολιτικές δεν παρέµβουν για να µεταβάλουν τις τάσεις (σενάριο αναφοράς) παρατίθεται στο 
παράρτηµα 3: «Σενάριο αναφοράς (2010-2050)» της εκτίµησης των επιπτώσεων της Λευκής Βίβλου 
για τις µεταφορές. 
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16. Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις πρέπει να παρουσιάσουν µε σαφήνεια τα µελλοντικά 
πλαίσια πολιτικής (που θα στηρίζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό σε µηχανισµούς 
βασισµένους στην αγορά) για τους κατασκευαστές και τον κλάδο ώστε να είναι σε 
θέση να προγραµµατίσουν τις επενδύσεις τους. Η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ είναι 
ζωτικής σηµασίας - µια κατάσταση κατά την οποία (παραδείγµατος χάριν) ένα 
κράτος µέλος θα επέλεγε αποκλειστικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα άλλο 
µόνο τα βιοκαύσιµα θα υπονόµευε την έννοια της ελευθερίας µετακινήσεων στην 
Ευρώπη. 

17. Η πρόκληση είναι να σταµατήσει η εξάρτηση του συστήµατος µεταφορών από το 
πετρέλαιο, χωρίς να θυσιαστεί η αποτελεσµατικότητά του και να διακυβευθεί η 
κινητικότητα. Σύµφωνα µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους»» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»5 και το 
νέο σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση 20116, απώτερος στόχος της ευρωπαϊκής 
πολιτικής µεταφορών είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός συστήµατος που θα 
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή οικονοµική πρόοδο, θα ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα και θα προσφέρει υπηρεσίες κινητικότητας υψηλής ποιότητας, 
ενώ θα χρησιµοποιεί αποτελεσµατικότερα τους πόρους. Στην πράξη, οι µεταφορές 
πρέπει να χρησιµοποιούν λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια, να αξιοποιούν 
καλύτερα τις σύγχρονες υποδοµές και να µειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον και στους κύριους φυσικούς πόρους όπως το νερό, το έδαφος και 
τα οικοσυστήµατα. 

18. Η περιστολή της κινητικότητας δεν αποτελεί επιλογή.  

19. Πρέπει να διαµορφωθούν νέες µορφές µεταφορών, ώστε να µεταφέρεται 
ταυτόχρονα στον προορισµό τους µεγαλύτερος όγκος εµπορευµάτων και 
µεγαλύτερος αριθµός επιβατών µε τους πλέον αποτελεσµατικούς (σε συνδυασµό) 
τρόπους µεταφορών. Οι µετακινήσεις µε ιδιωτικό µέσο πραγµατοποιούνται κατά 
προτίµηση στα τελευταία χιλιόµετρα της διαδροµής και εκτελούνται µε καθαρά 
αυτοκίνητα. Η τεχνολογία των πληροφοριών προβλέπει απλούστερες και πιο 
αξιόπιστες µεταφορές. Οι χρήστες των µεταφορών καταβάλλουν το πλήρες κόστος 
της µεταφοράς µε αντάλλαγµα τη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, 
περισσότερη ενηµέρωση, καλύτερες υπηρεσίες και µεγαλύτερη ασφάλεια. Η 
µελλοντική ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί σε ορισµένους άξονες:  

– Βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των οχηµάτων 
σε όλους τους τρόπους µεταφοράς. Ανάπτυξη και εξάπλωση καυσίµων και 
συστηµάτων πρόωσης µε στόχο τη βιωσιµότητα. 

– Βελτιστοποίηση της απόδοσης των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
καθώς και µεταξύ άλλων µεγαλύτερη χρήση πιο αποτελεσµατικών εκ της 
φύσεώς τους τρόπων µεταφοράς ως προς τους πόρους, εκεί όπου άλλες 
τεχνολογικές καινοτοµίες ενδέχεται να αποδειχθούν ανεπαρκείς (π.χ. µεταφορά 
εµπορευµάτων σε µεγάλες αποστάσεις)· 

– Αποτελεσµατικότερη χρήση µεταφορών και υποδοµών αποτελεσµατικότερα µε 
προσφυγή σε βελτιωµένα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας 

                                                 
5 COM(2010)2020. 
6 COM(2011)109. 
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πληροφοριών (π.χ. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), προηγµένη 
εφοδιαστική, καθώς και µέτρα της αγοράς, όπως πλήρης ανάπτυξη µιας 
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόµων, άρση των περιορισµών στις 
ενδοµεταφορές, κατάργηση των φραγµών στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών 
αποστάσεων, τιµολόγηση χωρίς στρεβλώσεις, κ.λπ. 

20. Η ανάληψη δράσης δεν µπορεί να καθυστερήσει. Οι υποδοµές απαιτούν πολλά 
χρόνια για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό τους - τρένα, 
αεροπλάνα και πλοία χρησιµοποιούνται για δεκαετίες - οι επιλογές που κάνουµε 
σήµερα θα καθορίσουν τις µεταφορές του 2050. Πρέπει να δράσουµε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι οι αλλαγές στις µεταφορές 
θα καθοριστούν από κοινού µε τους εταίρους µας και δεν θα αποφασιστούν σε 
κάποιο άλλο µέρος του κόσµου. 

21. Η επίλυση των προβληµάτων που εντοπίζονται ανωτέρω συνεπάγεται την επίτευξη 
πολύ δύσκολων στόχων έως το 2050 - και προκλήσεων έως το 2020/30 
προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι κινούµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 
εύρος της αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των µεταφορών διαφέρει ανάλογα µε τα 
τµήµατα των µεταφορών, όπως διαφορετικές είναι και οι τεχνολογικές επιλογές για 
κάθε τµήµα. Στα ακόλουθα κεφάλαια, στο όραµα της Επιτροπής λαµβάνονται 
εποµένως υπόψη τρεις µείζονες κατηγορίες µεταφορών: οι µεσαίες αποστάσεις, οι 
µεγάλες αποστάσεις και οι αστικές µεταφορές. Η επίτευξη του στόχου βασίζεται σε 
πολλούς παράγοντες: η ΕΕ, τα κράτη µέλη, οι περιφέρειες, οι πόλεις, αλλά και ο 
κλάδος, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πολίτες θα παίξουν τον ρόλο τους.  

2.2. Αποδοτικό κεντρικό δίκτυο για τις πολυτροπικές υπεραστικές µετακινήσεις 
και µεταφορές 

22. Στις µεσαίες αποστάσεις, οι νέες τεχνολογίες είναι λιγότερο ώριµες και οι επιλογές 
όσον αφορά τον τρόπο µεταφοράς είναι λιγότερες από ό,τι εντός της πόλης. 
Ωστόσο, εκεί είναι που η δράση της ΕΕ µπορεί να έχει τον πιο άµεσο αντίκτυπο 
(λιγότεροι περιορισµοί λόγω επικουρικότητας ή διεθνών συµφωνιών). Τα οχήµατα 
που χρησιµοποιούν αποτελεσµατικότερα τους πόρους και τα καθαρότερα καύσιµα 
είναι απίθανο να επιτύχουν από µόνα τους την απαραίτητη µείωση των εκποµπών 
και δεν λύνουν το πρόβληµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Πρέπει να γίνεται 
ενοποίηση µεγάλων όγκων µεταφοράς σε µεγάλες αποστάσεις. Αυτό συνεπάγεται 
µεγαλύτερη χρήση λεωφορείων και πούλµαν, σιδηροδροµικών και αεροπορικών 
µεταφορών για τους επιβάτες και, για τις εµπορευµατικές µεταφορές, πολυτροπικές 
λύσεις βασισµένες στις πλωτές και σιδηροδροµικές µεταφορές για τις µεγάλες 
αποστάσεις. 

23. Καλύτερες επιλογές του τρόπου µεταφοράς θα προκύψουν από τη µεγαλύτερη 
ενοποίηση των δικτύων διαφορετικών τρόπων µεταφοράς: αερολιµένες, λιµάνια, 
σιδηροδροµικοί σταθµοί, σταθµοί µετρό και λεωφορείων πρέπει να συνδέονται 
ολοένα και περισσότερο και να µετατρέπονται σε πολυτροπικές πλατφόρµες 
σύνδεσης προς όφελος των επιβατών. Η επιγραµµική ενηµέρωση και τα 
ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων και πληρωµής µε ενσωµάτωση όλων 
των µέσων µεταφοράς πρέπει να διευκολύνουν τις πολυτροπικές µετακινήσεις. 
Κατάλληλη δέσµη δικαιωµάτων των επιβατών πρέπει να συνοδεύει την ευρύτερη 
χρήση των τρόπων µαζικής µεταφοράς. 
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24. Οι µεταφορές εµπορευµάτων σε µικρές και µεσαίες αποστάσεις (κάτω των 
300km)7 πρέπει κατά κύριο λόγο να εξακολουθήσουν να εκτελούνται µε φορτηγά. 
Είναι εποµένως σηµαντικό, παράλληλα µε την ενθάρρυνση των εναλλακτικών 
λύσεων στις µεταφορές (σιδηροδροµικές, πλωτές µεταφορές), να βελτιωθεί η 
απόδοση των φορτηγών, µε την ανάπτυξη και την αξιοποίηση νέων κινητήρων και 
καθαρότερων καυσίµων, τη χρήση ευφυών συστηµάτων µεταφοράς και τη λήψη 
περαιτέρω µέτρων για την ενίσχυση των µηχανισµών της αγοράς.  

25. Σε µεγαλύτερες αποστάσεις, οι επιλογές για τον περιορισµό των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα στις οδικές µεταφορές είναι πιο περιορισµένες, και οι 
πολυτροπικές εµπορευµατικές µεταφορές πρέπει να καταστούν οικονοµικά 
ελκυστικές για τους φορτωτές. Χρειάζεται αποτελεσµατική συντροπικότητα. Η ΕΕ 
χρειάζεται ειδικά κατασκευασµένους εµπορευµατικούς διαδρόµους, 
βελτιστοποιηµένους όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και τις εκποµπές, µε 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και ελκυστικούς από 
πλευράς αξιοπιστίας, µε περιορισµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση και χαµηλό 
λειτουργικό και διοικητικό κόστος.  

26. Οι σιδηρόδροµοι θεωρούνται σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά για τα 
εµπορεύµατα, ως µη ελκυστικός τρόπος µεταφοράς. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη 
µέλη υπάρχουν παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι µπορούν να προσφέρουν 
ποιοτικές υπηρεσίες. Η πρόκληση είναι να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές για να 
µπορέσουν οι σιδηρόδροµοι να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά και να κερδίσει 
ένα πολύ µεγαλύτερο µερίδιο στις εµπορευµατικές µεταφορές µεσαίων και 
µεγάλων αποστάσεων (αλλά και στους επιβάτες - βλ. παρακάτω). Θα απαιτηθούν 
σηµαντικές επενδύσεις για την επέκταση ή την αναβάθµιση της µεταφορικής 
ικανότητας του σιδηροδροµικού δικτύου. Πρέπει σταδιακά να εισαχθεί νέο τροχαίο 
υλικό µε αθόρυβα φρένα και αυτόµατες διατάξεις ζεύξης.  

27. Στις ακτές χρειάζονται περισσότερα και αποτελεσµατικότερα σηµεία εισόδου στις 
ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να αποφεύγεται η περιττή κυκλοφοριακή ροή στην 
Ευρώπη. Οι θαλάσσιοι λιµένες διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο ως κέντρα 
εφοδιαστικής και χρειάζονται αποτελεσµατικές συνδέσεις µε την ενδοχώρα. Η 
ανάπτυξή τους είναι ζωτικής σηµασίας για την αντιµετώπιση της αύξησης του 
όγκου εµπορευµάτων στις ατµοπλοϊκές µεταφορές εντός της ΕΕ αλλά και τον 
υπόλοιπο κόσµο. Οι εσωτερικές πλωτές οδοί, όπου υπάρχει αναξιοποίητο 
δυναµικό, πρέπει να διαδραµατίσουν ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο, ιδίως στη 
µεταφορά εµπορευµάτων προς την ενδοχώρα και για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών 
θαλασσών. 

2.3. Ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για µετακινήσεις σε µεγάλες αποστάσεις και 
διηπειρωτικές εµπορευµατικές µεταφορές  

28. Οι τοµείς των θαλάσσιων και των αεροπορικών µεταφορών έχουν εκ της φύσεώς 
τους παγκόσµιο χαρακτήρα. Πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
αεροσκαφών και των δραστηριοτήτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στον 

                                                 
7 Περισσότερο από το ήµισυ (ως προς το βάρος) του συνόλου των εµπορευµάτων στις οδικές 

µεταφορές µεταφέρονται σε αποστάσεις κάτω των 50km, και πάνω από τρία τέταρτα µεταφέρονται 
σε αποστάσεις κάτω των 150km. σύµφωνα µε υπολογισµούς βασιζόµενους στα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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αεροπορικό τοµέα. Η εν λόγω βελτίωση θα εξασφαλίσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα ως επιστέγασµα της µείωσης των εκποµπών· ωστόσο, χρειάζεται να 
δοθεί προσοχή στην αποφυγή της επιβολής υπερβολικών επιβαρύνσεων στις 
ενωσιακές δραστηριότητες που διακυβεύουν τον ρόλο της ΕΕ ως «παγκόσµιου 
αεροπορικού κόµβου». Η χωρητικότητα των αερολιµένων πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να αυξηθεί προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη ζήτηση µετακίνησης προς και από τρίτες χώρες και 
περιοχές της Ευρώπης µε κακές συνδέσεις, πράγµα που θα έχει ως αποτέλεσµα τον 
υπερδιπλασιασµό των δραστηριοτήτων αεροπορικών µεταφορών της ΕΕ έως το 
2050. Σε άλλες περιπτώσεις, οι σιδηρόδροµοι (υψηλής ταχύτητας) πρέπει να 
απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος της µετακίνησης µεσαίων αποστάσεων. Ο 
κλάδος των αεροµεταφορών της ΕΕ πρέπει να καταστεί πρωτοπόρος στη χρήση 
καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για την επίτευξη του στόχου έως 
του 2050. 

29. Στη ναυτιλία είναι εξίσου έντονη η ανάγκη δηµιουργίας ισότιµων όρων 
ανταγωνισµού8. Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει – σε συνεργασία µε τον ∆ΝΤ και άλλους 
διεθνείς οργανισµούς – την παγκόσµια εφαρµογή και επιβολή υψηλών προτύπων 
ασφαλείας υποδοµών, ασφαλείας προσώπων, προστασίας του περιβάλλοντος και 
των συνθηκών εργασίας, καθώς και την εξάλειψη της πειρατείας. Οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της ναυτιλίας µπορούν και πρέπει να βελτιωθούν τόσο 
µε τη βοήθεια της τεχνολογίας όσο και µε καλύτερα καύσιµα και λειτουργίες: 
συνολικά, οι εκποµπές CO2 στην ΕΕ από τις θαλάσσιες µεταφορές πρέπει να 
µειωθούν κατά 40% (εάν είναι εφικτό κατά 50%) έως το 2050 ως προς τα επίπεδα 
του 2005. 

2.4. Καθαρές αστικές µεταφορές και καθηµερινές µετακινήσεις προς και από τον 
τόπο εργασίας  

30. Στα αστικά κέντρα, η στροφή προς καθαρότερες µεταφορές διευκολύνεται λόγω 
των χαµηλότερων απαιτήσεων για την εµβέλεια των οχηµάτων και την υψηλότερη 
πυκνότητα του πληθυσµού. Υπάρχει µεγαλύτερο εύρος επιλογών για τις δηµόσιες 
συγκοινωνίες, καθώς και η δυνατότητα πεζοπορίας και ποδηλασίας. Οι πόλεις 
υποφέρουν περισσότερο από τη συµφόρηση, την κακή ποιότητα του αέρα και την 
ηχορύπανση. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι υπεύθυνες περίπου για το ένα τέταρτο 
των εκποµπών CO2 από τις µεταφορές, και το 69% των τροχαίων ατυχηµάτων 
συµβαίνουν στις πόλεις. Η σταδιακή εξάλειψη των οχηµάτων «που κινούνται µε 
συµβατικά καύσιµα»9 από το αστικό περιβάλλον αποτελεί µείζονα συµβολή στην 
αισθητή µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, των εκποµπών θερµοκηπιακών 
αερίων και της ρύπανσης του τοπικού αέρα και της ηχορρύπανσης. Πρέπει να 
συµπληρωθεί µε την ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών για τον εφοδιασµό σε 
καύσιµα/φόρτιση των νέων οχηµάτων. 

31. Υψηλότερο ποσοστό µετακινήσεων µε µέσα µαζικής µεταφοράς, σε συνδυασµό µε 
τις ελάχιστες υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών, θα επιτρέψει την αύξηση της 

                                                 
8 Η ΕΕ έχει εκπονήσει µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική που θέτει τις θαλάσσιες µεταφορές σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης, ανταγωνιστικότητας και περιφερειακών στρατηγικών. Πρβλ. 
COM(2009)540. 

9 Ο όρος «που κινούνται µε συµβατικά καύσιµα» αναφέρεται στα οχήµατα µε µη υβριδικούς κινητήρες 
εσωτερικής καύσης (ICE). 



EL 10   EL 

πυκνότητας και της συχνότητας των δροµολογίων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ενός ενάρετου κύκλου για τα δηµόσια µέσα µεταφοράς. Η διαχείριση της ζήτησης 
και ο χωροταξικός σχεδιασµός µπορεί να µειώσει τον όγκο της κυκλοφορίας. Η 
διευκόλυνση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο 
µέρος της αστικής κινητικότητας και του σχεδιασµού υποδοµών.  

32. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση µικρότερων, ελαφρύτερων και πιο εξειδικευµένων 
οχηµάτων οδικής µεταφοράς επιβατών. Οι µεγάλοι στόλοι αστικών λεωφορείων, 
ταξί και φορτηγών που εκτελούν εργασίες παράδοσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι 
για την καθιέρωση εναλλακτικών συστηµάτων πρόωσης και καυσίµων. Τα εν λόγω 
συστήµατα µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη µείωση της έντασης του 
άνθρακα στις αστικές µεταφορές, ενώ των νέων τεχνολογιών µεταφοράς και 
ευκαιρίες για την έγκαιρη εξάπλωση στην αγορά. Η οδική τιµολόγηση και η 
κατάργηση των στρεβλώσεων στη φορολογία µπορούν επίσης να βοηθήσουν την 
ενθάρρυνση της χρήσης των δηµόσιων συγκοινωνιών και της σταδιακής 
καθιέρωσης της εναλλακτικής πρόωσης. 

33. Η διασύνδεση µεταξύ εµπορευµατικών µεταφορών µεγάλων αποστάσεων και της 
διαδροµής του τελευταίου χιλιοµέτρου πρέπει να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα. 
Στόχος είναι να περιορισθούν οι µεµονωµένες παραδόσεις αποτελούν το πιο «µη 
αποδοτικό» τµήµα της διαδροµής, στη συντοµότερη δυνατή διαδροµή. Η χρήση 
ευφυών συστηµάτων µεταφορών συµβάλλει στη διαχείριση της κυκλοφορίας σε 
πραγµατικό χρόνο και µειώνει τις προθεσµίες παράδοσης και την κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στα τελευταία χιλιόµετρα της διανοµής. Τα τελευταία αυτά χιλιόµετρα 
µπορούν να διανύονται µε αστικά φορτηγά χαµηλών εκποµπών. Η χρήση 
τεχνολογιών µε βάση την ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο, καθώς και υβριδικών 
τεχνολογιών όχι µόνο µειώνει τις εκποµπές αερίων αλλά και το θόρυβο, 
επιτρέποντας µεγαλύτερη µερίδα εµπορευµατικών µεταφορών στις αστικές 
περιοχές να εκτελείται τις νυκτερινές ώρες. Αυτό αµβλύνει το πρόβληµα της 
οδικής συµφόρησης κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες αιχµής. 

2.5. ∆έκα στόχοι για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα 
µεταφορών: κριτήρια αναφοράς για την επίτευξη του στόχου της µείωσης 
κατά 60% των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων  

Ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιµων νέων καυσίµων και συστηµάτων πρόωσης  

(1) Μείωση στο ήµισυ της χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται µε συµβατικά καύσιµα» 
στις αστικές συγκοινωνίες έως το 2030· σταδιακή κατάργησή τους στις πόλεις έως 
το 2050·επίτευξη µιας ουσιαστικά απαλλαγµένης από CO2 αστικής εφοδιαστικής 
στα µεγάλα αστικά κέντρα έως το 203010. 

(2) Στις αεροµεταφορές, τα βιώσιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα 
καύσιµα πρέπει να ανέλθουν στο 40% έως το 2050· επίσης, έως το 2050 πρέπει να 
µειωθούν στην ΕΕ κατά 40% (εάν είναι εφικτό κατά 50%11) οι εκποµπές CO2 από 
καύσιµα πλοίων . 

                                                 
10 Αυτό θα µειώσει επίσης σηµαντικά άλλες επιβλαβείς εκποµπές.  
11 Πρβλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική 

οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050», COM (2011)112. 
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Βελτιστοποίηση των επιδόσεων των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης αξιοποίησης ενεργειακά αποδοτικότερων 
τρόπων µεταφοράς 

(3) Το 30% των οδικών εµπορευµάτων µεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300km 
πρέπει να στραφεί σε άλλους τρόπους µεταφοράς, όπως οι σιδηροδροµικές ή οι 
πλωτές µεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% έως 
το 2050, µε τη βοήθεια αποτελεσµατικών και οικολογικών εµπορευµατικών 
διαδρόµων. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού απαιτείται επίσης η ανάπτυξη 
κατάλληλης υποδοµής. 

(4) Έως το 2050 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας. Απαιτείται τριπλασιασµός του µήκους του υφιστάµενου 
σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής ταχύτητας µέχρι το 2030 και διατήρηση ενός 
πυκνού σιδηροδροµικού δικτύου σε όλα τα κράτη µέλη. Έως το 2050 η πλειονότητα 
των επιβατικών µεταφορών µεσαίων αποστάσεων πρέπει να πραγµατοποιείται µε το 
τρένο. 

(5) Απαιτείται ένα πλήρως λειτουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό «κεντρικό δίκτυο» 
∆Ε∆-Μ έως το 2030, ένα υψηλής ποιότητας και µεταφορικής ικανότητας δίκτυο έως 
το 2050, και ένα αντίστοιχο σύνολο υπηρεσιών πληροφοριών. 

(6) Μέχρι το 2050, απαιτείται η σύνδεση όλων των αερολιµένων του κεντρικού δικτύου 
µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, κατά προτίµηση υψηλής ταχυτήτας απαιτείται να 
εξασφαλισθεί ότι όλοι οι κεντρικοί θαλάσσιοι λιµένες θα συνδέονται επαρκώς µε το 
σύστηµα σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, µε 
το σύστηµα εσωτερικών πλωτών οδών. 

Αύξηση της απόδοσης των µεταφορών και της χρήσης των υποδοµών µε συστήµατα 
πληροφοριών και κινήτρων που βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς 

(7) Εξάπλωση µιας εκσυγχρονισµένης υποδοµής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
(SESAR12) στην Ευρώπη έως το 2020 και ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Αεροπορικού Χώρου. Εξάπλωση ισοδύναµων χερσαίων και πλωτών συστηµάτων 
διαχείρισης των µεταφορών (ERTMS13, ITS14, SSN και LRIT15, RIS16). Εξάπλωση 
του ευρωπαϊκού παγκόσµιου δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης (Galileo). 

(8) Έως το 2020, καθιέρωση του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστηµα πληροφοριών, 
διαχείρισης και πληρωµών για τις πολυτροπικές µεταφορές. 

                                                 
12 Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο ATM: 
http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/deployment_en.htm 
13 Σύµφωνα µε το σχέδιο εξάπλωσης του ERTMS στην Ευρώπη: πρβλ. απόφαση Ε(2009)561 της 

Επιτροπής. 
14 Σύµφωνα µε το σχέδιο υλοποίησης EasyWay 2: πρβλ. απόφαση Ε(2010) 9675 της Επιτροπής.  
15 Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για 

τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και 
ενηµέρωσης, και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 208 της 5.8.2002), 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/17/ΕΚ (ΕΚ L 131 της 28.5.2009). 

16 Πρβλ. οδηγία 2005/44/ΕΚ. 
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(9) Μέχρι το 2050, προσέγγιση του στόχου επίτευξης µηδενικού αριθµού θανάτων στις 
οδικές µεταφορές. Σύµφωνα µε αυτόν τον στόχο, η ΕΕ στοχεύει στη µείωση κατά το 
ήµισυ του αριθµού νεκρών από τροχαία δυστυχήµατα έως το 2020. ∆ιασφάλιση ότι 
η ΕΕ θα παραµείνει στην παγκόσµια πρωτοπορία στον τοµέα της ασφάλειας 
υποδοµών και της ασφάλειας προσώπων στις µεταφορές σε όλους τους τρόπους 
µεταφοράς. 

(10) Με επιδίωξη την πλήρη εφαρµογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και των δεσµεύσεων του ιδιωτικού τοµέα για την εξάλειψη των 
στρεβλώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των επιζήµιων επιδοτήσεων, θα 
δηµιουργηθούν έσοδα και διασφαλίζεται η χρηµατοδότηση µελλοντικών 
επενδύσεων στις µεταφορές. 

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

34. Η υλοποίηση του ανωτέρω οράµατος απαιτεί αποτελεσµατικό πλαίσιο για τους 
χρήστες των µεταφορών και τους φορείς, έγκαιρη εξάπλωση των νέων τεχνολογιών 
και ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών:  

– Τα εµπόδια στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στον 
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό εντός αυτής εξακολουθούν να υφίστανται. Στόχος 
της επόµενης δεκαετίας είναι η δηµιουργία ενός πραγµατικού Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών µε την εξάλειψη όλων των εναποµέναντων 
φραγµών µεταξύ τρόπων µεταφοράς και εθνικών συστηµάτων µε τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας ενοποίησης και της ανάδυσης πολυεθνικών και 
πολυτροπικών φορέων. Η προσεκτική εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε 
όλους τους τρόπους µεταφορών θα συµπληρώσει τις δράσεις της Επιτροπής 
στον εν λόγω τοµέα. Ο µεγαλύτερος βαθµός σύγκλισης και επιβολής 
κοινωνικών κανόνων, κανόνων για την ασφάλεια υποδοµών και προσώπων, και 
περιβαλλοντικών κανόνων, οι ελάχιστες προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών και 
τα δικαιώµατα των χρηστών πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα της εν 
λόγω στρατηγικής προκειµένου να αποφευχθούν οι εντάσεις και οι στρεβλώσεις. 

– Η καινοτοµία είναι απαραίτητη για την εν λόγω στρατηγική17. Η έρευνα της ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει µε ολοκληρωµένο τρόπο τον πλήρη κύκλο της έρευνας, της 
καινοτοµίας και της ανάπτυξης, να επικεντρωθεί στις πιο ελπιδοφόρες 
τεχνολογίες και να συνενώσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς18. Η 
καινοτοµία µπορεί επίσης να διαδραµατίσει ρόλο στην προώθηση µιας βιώσιµης 
συµπεριφοράς. 

– Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιµου 
συστήµατος µεταφορών πρέπει να περιλαµβάνουν τον προβληµατισµό σχετικά 
µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του δικτύου και να προβλέπουν επαρκείς 

                                                 
17 Πρβλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένωση καινοτοµίας», COM(2010)546, και ανακοίνωση της 

Επιτροπής «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη», COM(2010)245/2. 
18 Όσον αφορά τα καθαρά και αποδοτικά οχήµατα, η πολιτική καθοδηγείται από την ανακοίνωση 

2010/0186, η οποία παρουσιάζει µια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση µεταξύ εναλλακτικών 
καυσίµων για κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρικών οχηµάτων και οχηµάτων 
υδρογόνου/κυψελών καυσίµου. 
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επενδύσεις: η πολιτική της ΕΕ για τις υποδοµές µεταφορών έχει ανάγκη από ένα 
κοινό όραµα και επαρκείς πόρους. Το κόστος των µεταφορών πρέπει να 
αντανακλάται στην τιµή τους χωρίς στρεβλώσεις. 

35. Ο κατάλογος των προβλεπόµενων πρωτοβουλιών παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της 
παρούσας ανακοίνωσης. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
επισυνάπτεται στην ανακοίνωση παρέχει περισσότερες λεπτοµέρειες. 

3.1. Ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών 

36. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών πρέπει να διευκολύνει τις µετακινήσεις 
των πολιτών και των εµπορευµάτων, να µειώνει το κόστος και να ενισχύει τη 
βιωσιµότητα των ευρωπαϊκών µεταφορών. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 
πρέπει να υλοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα, και ήδη το 2011 η Επιτροπή θα 
εξετάσει τη χωρητικότητα και την ποιότητα των αερολιµένων. Ο χώρος όπου τα 
σηµεία συµφόρησης εξακολουθούν να είναι σε µεγάλο βαθµό εµφανή είναι η 
εσωτερική αγορά σιδηροδροµικών δροµολογίων, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί 
κατά προτεραιότητα προκειµένου να επιτευχθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Σιδηροδροµικός Χώρος. Εδώ περιλαµβάνεται η κατάργηση των τεχνικών, 
διοικητικών και νοµικών φραγµών που παρεµποδίζουν ακόµη την είσοδο στις 
εθνικές αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών. Η περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς 
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών θα καταστήσει τις οδικές µεταφορές 
αποτελεσµατικότερες και ανταγωνιστικότερες. Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
µεταφορές, η «Γαλάζια Ζώνη» στις θάλασσες γύρω από την Ευρώπη θα 
απλουστεύσει τις διατυπώσεις για πλοία που κινούνται µεταξύ λιµένων της ΕΕ και 
πρέπει να θεσπισθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές. Η πρόσβαση των αγορών σε 
λιµένες πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.  

37. Το άνοιγµα της αγοράς πρέπει να συµβαδίζει µε ποιοτικές θέσεις και συνθήκες 
εργασίας, καθώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν κρίσιµη συνιστώσα 
οποιουδήποτε συστήµατος µεταφορών υψηλής ποιότητας. Είναι επίσης ευρέως 
γνωστό ότι το εργατικό δυναµικό και η έλλειψη δεξιοτήτων θα καταστούν σοβαρό 
πρόβληµα για τις µεταφορές στο µέλλον. Είναι σηµαντικό να εναρµονιστεί η 
ανταγωνιστικότητα και το εργασιακό θεµατολόγιο, να αξιοποιηθεί ο κοινωνικός 
διάλογος, προκειµένου να αποφευχθούν κοινωνικές συγκρούσεις οι οποίες έχει 
αποδειχθεί ότι προκαλούν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες σε πολλούς τοµείς, 
ιδίως δε στην αεροπορία. 

38. Η ασφάλεια των µεταφορών έχει υψηλή προτεραιότητα στο θεµατολόγιο της ΕΕ. 
Η σφαιρική προσέγγιση από πλευράς ΕΕ της πολιτικής, της νοµοθεσίας και της 
παρακολούθησης της ασφάλειας των εναέριων και των θαλάσσιων µεταφορών 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί µέσω της συνεργασίας µε µεγάλους 
διεθνείς εταίρους. Για την ασφάλεια των επιβατών, οι µέθοδοι ελέγχου ασφάλειας 
πρέπει να βελτιωθούν προκειµένου να διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας 
µε ελάχιστη ταλαιπωρία. Πρέπει να υιοθετηθεί µια προσέγγιση µε βάση τον 
κίνδυνο για την ασφάλεια φορτίου προερχόµενου από χώρες εκτός ΕΕ. Υπάρχει 
επίσης ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης ευρωπαϊκής προσέγγισης της ασφάλειας των 
χερσαίων µεταφορών σε τοµείς στους οποίους η δράση της ΕΕ έχει προστιθέµενη 
αξία.  
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39. Ο καθορισµός ενός πλαισίου για ασφαλείς µεταφορές είναι ουσιαστικής σηµασίας 
για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα εκπονηθεί ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια 
της πολιτικής αεροπορίας, η οποία περιλαµβάνει την προσαρµογή στις νέες 
τεχνολογίες και, προφανώς, τη διεθνή συνεργασία µε τους κυριότερους εταίρους. 
Στις θαλάσσιες µεταφορές πρέπει να αντιµετωπιστεί προληπτικά η ασφάλεια των 
επιβατών επί του πλοίου. Το σύστηµα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των 
πλοίων και ενηµέρωσης SafeSeaNet θα αποτελέσει τον πυρήνα του συνόλου των 
σχετικών εργαλείων πληροφοριών για τη θαλάσσια που θα υποστηρίζει την 
ασφάλεια υποδοµών και ατόµων στις θαλάσσιες µεταφορές, καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από πλοία. Θα 
συµβάλει έτσι ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου ανταλλαγής 
πληροφοριών για την επιτήρηση του ναυτιλιακού τοµέα της ΕΕ19 και θα στηρίξει 
τη δηµιουργία ενός κοινού θαλάσσιου χώρου. Για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, η 
εναρµόνιση και η εποπτεία της πιστοποίησης της ασφάλειας είναι απαραίτητες σε 
έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό Χώρο. Σε αυτούς τους τρεις τοµείς 
µεταφορών, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί εναέριας, θαλάσσιας και σιδηροδροµικής 
ασφάλειας που συστάθηκαν την τελευταία δεκαετία διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο. 

40. Παρόλο που ο αριθµός των νεκρών από τροχαία δυστυχήµατα στην ΕΕ µειώθηκε 
σχεδόν κατά το ήµισυ την τελευταία δεκαετία, 34.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν 
στους δρόµους της ΕΕ το 2009. Οι πρωτοβουλίες στον τοµέα της τεχνολογίας, της 
επιβολής του νόµου, της εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους 
χρήστες του οδικού δικτύου θα αποτελέσουν το κλειδί για τη δραστική µείωση των 
απωλειών ανθρώπινων ζωών ακόµη περισσότερο. 

41. Η ποιότητα, η προσβασιµότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών µεταφορών 
θα αποκτήσουν µεγαλύτερη σηµασία κατά τα προσεχή έτη, µεταξύ άλλων λόγω της 
γήρανσης του πληθυσµού και της ανάγκης προώθησης των δηµόσιων 
συγκοινωνιών. Η ελκυστική συχνότητα, η άνεση, η εύκολη πρόσβαση, η 
αξιοπιστία των και η διατροπική ενοποίηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 
ποιότητας των δροµολογίων. Η διαθεσιµότητα πληροφοριών εν ώρα µετακίνησης 
και η δροµολόγηση εναλλακτικών λύσεων είναι εξίσου σηµαντικές για την 
εξασφάλιση της ανεµπόδιστης κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα, τόσο για τους 
επιβάτες όσο και για τα εµπορεύµατα.  

42. Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει µία ολοκληρωµένη δέσµη δικαιωµάτων των επιβατών, τα 
οποία θα παγιωθούν περαιτέρω. Μετά την κρίση µε το σύννεφο τέφρας και την 
εµπειρία των ακραίων καιρικών φαινοµένων το 2010, έχει καταστεί προφανές ότι 
ενδέχεται να καταστούν απαραίτητα σχέδια συνέχισης της κινητικότητας 
προκειµένου να διατηρηθεί η κινητικότητα επιβατών και εµπορευµάτων σε 
κατάσταση κρίσης. Αυτά τα γεγονότα κατέδειξαν επίσης την ανάγκη αύξησης της 
ανθεκτικότητας του συστήµατος µεταφορών µε την εκπόνηση σεναρίων και 
σχεδίων αντιµετώπισης καταστροφών. 

3.2. Καινοτοµία για το µέλλον - τεχνολογία και συµπεριφορά 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα, την καινοτοµία και την εξάπλωση στον τοµέα των 
µεταφορών 

                                                 
19 COM(2009)538 και COM(2010)584. 
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43. «Η χωρίς πετρέλαιο ανάπτυξη» δεν είναι δυνατό να στηριχθεί σε µια µοναδική 
τεχνολογική λύση. Απαιτεί νέα αντίληψη για την κινητικότητα, υποστηριζόµενη 
από ένα σύµπλεγµα νέων τεχνολογιών, καθώς και µια πιο βιώσιµη συµπεριφορά.  

44. Η τεχνολογική καινοτοµία µπορεί να επιτύχει ταχύτερη και φθηνότερη µετάβαση 
σε ένα πιο αποτελεσµατικό και βιώσιµο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών δρώντας 
µε βάση τρεις βασικούς άξονες: απόδοση των οχηµάτων µε χρήση νέων κινητήρων, 
υλικών και σχεδιασµού·χρήση καθαρότερης ενέργειας µε νέα καύσιµα και 
συστήµατα πρόωσης·καλύτερη χρήση του δικτύου και ασφαλέστερες λειτουργίες 
για τις υποδοµές και τον άνθρωπο µε συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Οι συνέργειες µε άλλους στόχους βιώσιµους, όπως η µείωση της εξάρτησης από το 
πετρέλαιο, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας , καθώς 
και οφέλη για την υγεία, ιδίως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα αστικά 
κέντρα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές 
της για επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ταχείας εξάπλωσης καθαρών οχηµάτων.  

45. Η πολιτική έρευνας και καινοτοµίας στις µεταφορές πρέπει να υποστηρίζει ολοένα 
και περισσότερο µε συνεκτικό τρόπο την ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών 
καίριας σηµασίας που είναι απαραίτητες για την µετεξέλιξη του συστήµατος 
µεταφορών της ΕΕ σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και φιλικό προς το χρήστη 
σύστηµα. Για να είναι αποτελεσµατικότερη η τεχνολογική έρευνα πρέπει να 
συµπληρωθεί µε µια συστηµική προσέγγιση, µε βάση τις απαιτήσεις για υποδοµές 
και τις κανονιστικές απαιτήσεις, τον συντονισµό πολλαπλών παραγόντων και τα 
µεγάλης κλίµακας έργα επίδειξης για την ενθάρρυνση προώθησής τους στην 
αγορά. Η Επιτροπή θα εκπονήσει µια στρατηγική για την καινοτοµία και την 
εξάπλωση µε αντικείµενο τον τοµέα των µεταφορών, σε στενή συνεργασία µε το 
Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET-Plan), για τον εντοπισµό 
κατάλληλων µέσων διακυβέρνησης και χρηµατοδότησης προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ταχεία εξάπλωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων.  

46. Η εν λόγω στρατηγική αφορά επίσης την εξάπλωση ευφυών συστηµάτων 
κινητικότητας, τα οποία θα αναπτυχθούν µετά από έρευνα χρηµατοδοτούµενη από 
την ΕΕ, όπως το σύστηµα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας του µέλλοντος 
(SESAR), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σιδηροδροµικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS) και συστήµατα σιδηροδροµικών πληροφοριών, τα συστήµατα θαλάσσιας 
επιτήρησης (SafeSeaNet), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
(RIS), τα ευφυή συστήµατα µεταφορών (ITS), και οι διαλειτουργικές 
διασυνδεδεµένες λύσεις για την επόµενη γενιά συστηµάτων διαχείρισης και 
πληροφοριών πολυτροπικών µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένης της επιβολής 
οδικών τελών). Θα απαιτηθεί επίσης ένα επενδυτικό πρόγραµµα για νέες υπηρεσίες 
πλοήγησης, παρακολούθησης της κυκλοφορίας και επικοινωνιών. Εξίσου 
σηµαντική είναι η έρευνα και η καινοτοµία στον τοµέα των τεχνολογιών πρόωσης 
οχηµάτων και εναλλακτικών καυσίµων (πρωτοβουλία για οικολογικά αυτοκίνητα, 
«Clean Sky»).  

47. Η καινοτοµία και η εξάπλωση πρέπει να υποστηριχθούν από ένα ρυθµιστικό 
πλαίσιο. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων πρέπει 
να αναπτυχθεί παράλληλα µε την ευρύτερη χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας 
των πληροφοριών. Οι απαιτήσεις τυποποίησης και διαλειτουργικότητας, ακόµη και 
σε διεθνές επίπεδο, θα συµβάλουν στην αποφυγή του τεχνολογικού 
κατακερµατισµού και θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ωφεληθούν 
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πλήρως από το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς µεταφορών και να εκµεταλλευθούν 
τις ευκαιρίες της αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Καινοτόµα µοντέλα κινητικότητας 

48. Οι νέες αντιλήψεις περί κινητικότητας δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
αντικείµενο επιβολής. Για την προώθηση µιας συµπεριφοράς επικεντρωµένης 
περισσότερο στην αειφορία πρέπει να ενθαρρυνθεί δραστικά η βελτίωση του 
σχεδιασµού της κινητικότητας. Χρειάζεται να καταστούν ευρέως διαθέσιµες οι 
πληροφορίες σχετικά µε όλους τους τρόπους µεταφοράς, αφενός για τις 
µετακινήσεις ατόµων και αφετέρου για τις εµπορευµατικές µεταφορές, όσον αφορά 
τις δυνατότητες συνδυασµένης χρήσης τους και τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. Η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων διατροπικών µεταφορών σύµφωνα µε 
κοινά ενωσιακά πρότυπα και η τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ είναι 
ζωτικής σηµασίας. Αυτό δεν αφορά µόνο τη µεταφορά επιβατών, αλλά και τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, στις οποίες χρειάζεται η βελτίωση του ηλεκτρονικού 
σχεδιασµού της διαδροµής µεταξύ τρόπων µεταφοράς, προσαρµοσµένο νοµικό 
πλαίσιο (φορτωτικές, ασφάλιση, ευθύνη στο πλαίσιο των διατροπικών µεταφορών), 
καθώς και πληροφορίες παράδοσης σε πραγµατικό χρόνο ακόµη και για µικρότερες 
παρτίδες. Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) µπορεί 
επίσης να ικανοποιήσει ορισµένες ανάγκες προσβασιµότητας χωρίς πρόσθετη 
κινητικότητα. 

49. Στο αστικό περιβάλλον είναι απαραίτητη µια µικτή στρατηγική, η οποία θα 
περιλαµβάνει χωροταξικό σχεδιασµό, συστήµατα τιµολόγησης, αποτελεσµατικές 
δηµόσιες συγκοινωνίες και υποδοµές για µη µηχανοκίνητους τρόπους µεταφοράς 
και ανεφοδιασµό/επαναφόρτιση καθαρών οχηµάτων για τη µείωση της 
συµφόρησης και των εκποµπών. Οι πόλεις που υπερβαίνουν ένα ορισµένο µέγεθος 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν σχέδια αστικής κινητικότητας που να 
συνθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τα σχέδια αστικής κινητικότητας πρέπει να 
εναρµονιστούν πλήρως µε τα ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης. Είναι 
απαραίτητο ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο, προκειµένου να καταστούν διαλειτουργικά 
τα υπεραστικά και τα αστικά συστήµατα επιβολής οδικών τελών. 

3.3. Σύγχρονες υποδοµές, ευφυής χρέωση και χρηµατοδότηση 

Ένα Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κινητικότητας  

50. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα «κύριο δίκτυο» διαδρόµων, µέσω των οποίων θα 
µεταφέρεται µεγάλος και ενοποιηµένος όγκος εµπορευµάτων και επιβατών µε 
υψηλή απόδοση και χαµηλές εκποµπές, χάρη στην εκτεταµένη χρήση 
αποδοτικότερων τρόπων µεταφοράς σε πολυτροπικούς συνδυασµούς και στην 
ευρεία χρήση προηγµένων τεχνολογιών και υποδοµών εφοδιασµού µε καθαρά 
καύσιµα. 

51. Παρά τη διεύρυνση της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις όσον 
αφορά τις υποδοµές µεταφορών µεταξύ των ανατολικών και δυτικών περιοχών της 
ΕΕ, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η ευρωπαϊκή ήπειρος χρειάζεται να 
ενωθεί και από πλευράς υποδοµών. 

52. Εντός αυτού του κεντρικού δικτύου, τα εργαλεία της τεχνολογίας των 
πληροφοριών πρέπει να χρησιµοποιούνται ευρέως για την απλούστευση των 



EL 17   EL 

διοικητικών διαδικασιών, τη διασφάλιση της παρακολούθησης και του εντοπισµού 
φορτίου, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραµµάτων και των 
κυκλοφορικών ροών (ηλεκτρονικές εµπορευµατικές µεταφορές/e-Freight). Η 
υιοθέτησή τους πρέπει να ενθαρρυνθεί µε απαίτηση της εξάπλωσής τους στις 
υποδοµές του ∆Ε∆-Μ και σταδιακή ενσωµάτωση των πολυτροπικών συστηµάτων. 

53. Το κύριο δίκτυο πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσµατικές πολυτροπικές συνδέσεις 
µεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ και άλλων µεγαλουπόλεων, λιµένων, 
αερολιµένων και διέλευση κύριων χερσαίων συνόρων, καθώς και άλλων κύριων 
οικονοµικών κέντρων. Πρέπει να επικεντρωθεί στην κάλυψη των ελλειπουσών 
συνδέσεων - κυρίως διασυνοριακά τµήµατα και σηµεία συµφόρησης/παρακάµψεις 
- στην αναβάθµιση της υφιστάµενης υποδοµής και στην ανάπτυξη πολυτροπικών 
τερµατικών σταθµών στους θαλάσσιους και ποτάµιους λιµένες, καθώς και στα 
αστικά κέντρα ενοποίησης της εφοδιαστικής. Πρέπει να επιδιωχθεί καλύτερη 
σύνδεση σιδηροδρόµων/αερολιµένων για τις µετακινήσεις µεγάλων αποστάσεων. 
Οι θαλάσσιες αρτηρίες θα αποτελέσουν τη θαλάσσια διάσταση του κεντρικού 
δικτύου. 

54. Η επιλογή έργων που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από την ΕΕ πρέπει να 
αντικατοπτρίζει αυτό το όραµα και να δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία. Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
επίσης την ανάγκη για υποδοµές που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, είναι ανθεκτικές στις ενδεχόµενες επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίµατος και βελτιώνουν την ασφάλεια των υποδοµών και την προστασία των 
χρηστών. 

55. Ένα δίκτυο µεταφορών µε καλές επιδόσεις απαιτεί σηµαντικούς πόρους. Το κόστος 
της ανάπτυξης υποδοµών στην ΕΕ για την αντιµετώπιση της ζήτησης µεταφορών 
εκτιµάται ότι ανέρχεται σε περισσότερα από 1,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ για την 
περίοδο 2010-2030. Η ολοκλήρωση του δικτύου ∆Ε∆-Μ απαιτεί περίπου 550 
δισεκατοµµύρια ευρώ έως το 2020, εκ των οποίων 215 δισεκατοµµύρια ευρώ 
µπορούν να διατεθούν για την εξάλειψη των κύριων σηµείων συµφόρησης. Στα 
ποσά αυτά δεν περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε οχήµατα, εξοπλισµό και 
υποδοµές χρέωσης για τις οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν ένα τρισεκατοµµύριο 
επιπλέον για την επίτευξη των στόχων µείωσης των εκποµπών του συστήµατος 
µεταφορών. 

56. Απαιτούνται διαφοροποιηµένες πηγές χρηµατοδότησης τόσο από δηµόσιες όσο και 
από ιδιωτικές πηγές. Χρειάζεται καλύτερος συντονισµός του Ταµείου Συνοχής και 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε τους στόχους της πολιτικής µεταφορών· τα κράτη 
µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη διάθεση επαρκούς εθνικής χρηµατοδότησης στο 
δηµοσιονοµικό σχεδιασµό τους, καθώς και κατάλληλες ικανότητες 
προγραµµατισµού και υλοποίησης του έργου. Στις άλλες πηγές χρηµατοδότησης 
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται τα συστήµατα εσωτερίκευσης 
του εξωτερικού κόστους και η χρέωση τελών χρήσης των υποδοµών20, που θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν πρόσθετες πηγές εσόδων, καθιστώντας τις 
επενδύσεις σε υποδοµές ελκυστικότερες για τα ιδιωτικά κεφάλαια. 

                                                 
20 Στην ανακοίνωσή της «Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους» (SEC(2008)2207 

που επισυνάπτεται στο COM(2008)435) η Επιτροπή θέσπισε κοινή µεθοδολογία για τη χρέωση του 
συνόλου του εξωτερικού κόστους σε όλο τον τοµέα των µεταφορών. 
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57. Η απελευθέρωση του δυναµικού της ιδιωτικής χρηµατοδότησης απαιτεί επίσης 
βελτιωµένο κανονιστικό πλαίσιο και καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα. Η εκτίµηση 
και η έγκριση έργων πρέπει να πραγµατοποιείται µε αποτελεσµατικό και διαφανή 
τρόπο, ώστε περιορίζονται οι καθυστερήσεις, το κόστος και η αβεβαιότητα. Τα νέα 
µέσα χρηµατοδότησης, όπως για παράδειγµα η πρωτοβουλία ενωσιακών οµολόγων 
εκτέλεσης έργων21, µπορούν να στηρίξουν τη χρηµατοδότηση από συµπράξεις 
δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

∆ιαµόρφωση σωστών τιµών και αποφυγή στρεβλώσεων 

58. Η εικόνα που σχηµατίζει κανείς από τις τιµές διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε 
πολλές αποφάσεις που έχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις στο σύστηµα µεταφορών. 
Οι χρεώσεις και οι φόροι στις µεταφορές πρέπει να αναδιαρθρωθούν προς την 
κατεύθυνση της ευρύτερης εφαρµογής των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο 
χρήστης πληρώνει». Πρέπει να ενισχύσουν τον ρόλο των µεταφορών στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και των στόχων συνοχής, ενώ η 
συνολική επιβάρυνση για τον τοµέα πρέπει να αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος 
των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών και του εξωτερικού 
κόστους. Τα ευρύτερα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη και το θετικό εξωτερικό κόστος 
δικαιολογούν κάποιο επίπεδο δηµόσιας χρηµατοδότησης, αλλά στο µέλλον οι 
χρήστες των µεταφορών είναι πιθανό να πληρώνουν υψηλότερο ποσοστό του 
κόστους από ό,τι σήµερα. Είναι σηµαντικό να δοθούν σωστά και συνεκτικά 
οικονοµικά κίνητρα στους χρήστες, στους φορείς εκµετάλλευσης και στους 
επενδυτές.  

59. Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, η εξάλειψη των φορολογικών 
στρεβλώσεων και των αδικαιολόγητων επιδοτήσεων, και ο ελεύθερος και 
ανόθευτος ανταγωνισµός αποτελούν, συνεπώς, µέρος της προσπάθειας για την 
εναρµόνιση των επιλογών της αγοράς µε τις ανάγκες της βιωσιµότητας (και την 
αντανάκλαση του οικονοµικού κόστους της «µη βιωσιµότητας»). Επίσης, είναι 
αναγκαία η καθιέρωση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των τρόπων 
µεταφοράς που βρίσκονται σε άµεσο ανταγωνισµό. 

60. Όσον αφορά τις εκποµπές αερίων θερµοκηπιακών, χρησιµοποιούνται δύο κύρια 
µέσα µε βάση την αγορά: η φορολόγηση της ενέργειας και τα συστήµατα εµπορίας 
των εκποµπών. Η φορολογία επιβάλλεται επί του παρόντος στα καύσιµα που 
χρησιµοποιούνται στις χερσαίες µεταφορές, ενώ το σύστηµα εµπορίας εκποµπών 
εφαρµόζεται στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και, από το 2012, θα εφαρµοστεί 
στην αεροπορία. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας θα 
αποτελέσει ευκαιρία για τη διασφάλιση µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ των δύο 
µέσων. Ταυτόχρονα, η ΕΕ προωθεί τη λήψη απόφασης εντός του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισµού για ένα παγκόσµιο νοµοθέτηµα που θα ισχύει για τις 
θαλάσσιες µεταφορές, όπου το κόστος της αλλαγής του κλίµατος επί του παρόντος 
δεν εσωτερικεύεται22. 

61. Το τοπικό εξωτερικό κόστος, όπως ο θόρυβος, η ατµοσφαιρική ρύπανση και η 
κυκλοφοριακή συµφόρηση, θα µπορούσε να εσωτερικεύεται µέσω της επιβολής 
τελών για τη χρήση των υποδοµών. Η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για 

                                                 
21 COM(2010)700. 
22 Πρβλ. επίσης οδηγία 2009/29/EΚ, αιτιολογική σκέψη 3. 
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τροποποίηση της αποκαλούµενης «οδηγίας για το αυτοκόλλητο ευρωπαϊκό σήµα 
τελών κυκλοφορίας» αποτελεί ένα πρώτο βήµα για έναν µεγαλύτερο βαθµό 
εσωτερίκευσης του κόστους που προκύπτει από βαρέα φορτηγά οχήµατα, αλλά οι 
ανισότητες όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές επιβολής οδικών τελών παραµένουν. 
Στο πλαίσιο ανάληψης περαιτέρω δράσης θα εξεταστεί η σταδιακή καθιέρωση ενός 
υποχρεωτικού εναρµονισµένου συστήµατος εσωτερίκευσης για τα επαγγελµατικά 
οχήµατα σε ολόκληρο το υπεραστικό δίκτυο, ώστε να τεθεί τέρµα στην παρούσα 
κατάσταση στην οποία οι διεθνείς εµπορευµατικοί µεταφορείς χρειάζονται το 
αυτοκόλλητο ευρωπαϊκό σήµα τελών κυκλοφορίας, 5 εθνικά αυτοκόλλητα σήµατα 
τελών κυκλοφορίας και 8 διαφορετικές ετικέτες και συµβάσεις διοδίων για να 
κινηθούν απρόσκοπτα στους δρόµους της Ευρώπης όπου επιβάλλονται διόδια. 

62. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα οδικά τέλη θεωρούνται ολοένα και περισσότερο 
εναλλακτικός τρόπος δηµιουργίας εσόδων και επίδρασης της κυκλοφορίας και της 
ταξιδιωτικής συµπεριφοράς. Η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές 
για την επιβολή τελών εσωτερίκευσης για όλα τα οχήµατα και για όλα τα κύρια 
εξωτερικά στοιχεία κόστους. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι η επιβολή τελών 
χρήσης σε όλα τα οχήµατα και σε ολόκληρο το δίκτυο ώστε να αντικατοπτρίζεται 
τουλάχιστον το κόστος συντήρησης των υποδοµών, της κυκλοφοριακής 
συµφόρησης, της ρύπανσης του αέρα και της ηχορρύπανσης. 

63. Παράλληλα, και πριν από το 2020, η Επιτροπή θα αναπτύξει κοινή προσέγγιση για 
την εσωτερίκευση του κόστους του θορύβου και της τοπικής ρύπανσης σε 
ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο. 

64. Πολλοί κλάδοι των µεταφορών αντιµετωπίζονται ευνοϊκά από φορολογική άποψη 
σε σύγκριση µε την υπόλοιπη οικονοµία: ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των 
εταιρικών αυτοκινήτων, απαλλαγή από ΦΠΑ και από τη φορολόγηση της ενέργειας 
στις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, κ.λπ. Γενικά, οι ρυθµίσεις 
αυτές παρέχουν αντιφατικά κίνητρα σε σχέση µε τις προσπάθειες βελτίωσης της 
απόδοσης του συστήµατος µεταφορών και µείωσης του εξωτερικού τους κόστους. 
Η Επιτροπή θα εξετάσει προτάσεις για την επίτευξη µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ 
των διαφόρων στοιχείων φορολόγησης των µεταφορών και την ενθάρρυνση της 
ταχείας εισαγωγής καθαρών οχηµάτων.  

3.4. Η εξωτερική διάσταση 

65. Οι µεταφορές είναι ουσιαστικά διεθνείς. Εξαιτίας αυτού, οι περισσότερες δράσεις 
του χάρτη πορείας συνδέονται µε προκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη των 
µεταφορών πέραν των συνόρων της ΕΕ. Το άνοιγµα των αγορών τρίτων χωρών 
στον τοµέα των υπηρεσιών, των προϊόντων και των επενδύσεων στον τοµέα των 
µεταφορών εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, οι 
µεταφορές συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µας 
(ΠΟΕ, περιφερειακές και διµερείς). Θα υιοθετηθούν ευέλικτες στρατηγικές για να 
εξασφαλιστεί ο ρόλος της ΕΕ ως πρότυπου ρυθµιστή στον τοµέα των µεταφορών. 

66. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τοµείς δράσης: 

– Επέκταση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς µέσω εργασιών σε διεθνείς 
οργανισµούς (∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ), ∆ιεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ), ∆ιακυβερνητικός Οργανισµός ∆ιεθνών 
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Σιδηροδροµικών Μεταφορών (OTIF), Οργάνωση Συνεργασίας Σιδηροδροµικών 
Επιχειρήσεων (OSJD), Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωµένων 
Εθνών (UNECE), διεθνείς επιτροπές ποταµών, κ.λπ.) και, κατά περίπτωση, 
επίτευξη της ιδότητας πλήρους τέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προαγωγή 
των ευρωπαϊκών προτύπων για την ασφάλεια υποδοµών, την ασφάλεια 
προσώπων, την ιδιωτική ζωή και το περιβάλλον σε όλο τον κόσµο µε διµερή και 
πολυµερή συνεργασία. Ενίσχυση του διαλόγου για τις µεταφορές µε τους 
κυριότερους εταίρους. 

– Επέκταση της πολιτικής µας για τις µεταφορές και τις υποδοµές στους 
εγγύτερους γείτονές µας, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας των σχεδίων 
συνέχισης της κινητικότητας για την επίτευξη µεγαλύτερης ενοποίησης της 
αγοράς23. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας παρόµοιο 
µε τη Συνθήκη Μεταφορών για τα ∆υτικά Βαλκάνια για την επέκταση των 
κανόνων της ΕΕ σε άλλες γειτονικές χώρες. Επιδιώκεται η ολοκλήρωση του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου των 58 χωρών και του ενός 
δισεκατοµµυρίου κατοίκων24. Προώθηση της συνεργασίας µε τους 
µεσογειακούς εταίρους για την υλοποίηση της στρατηγικής για τη Μεσόγειο 
Θάλασσα µε σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδοµών, της ασφάλειας 
των επιβατών και της επιτήρησης στη ναυτιλία25. Προώθηση της εξάπλωσης της 
τεχνολογίας SESAR, ERTMS και ITS σε παγκόσµιο επίπεδο, και σύναψη 
εταιρικών σχέσεων για την έρευνα και την καινοτοµία και σε διεθνές επίπεδο. 

– Προώθηση της προσέγγισής µας σε παγκόσµιο επίπεδο: άνοιγµα των αγορών 
µεταφορών στον ελεύθερο χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισµό και περιβαλλοντικά 
βιώσιµες λύσεις. Συνέχιση της επιδίωξης µεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά 
µεταφορών σε όλες τις σχετικές διεθνείς διαπραγµατεύσεις. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

67. Η αναµόρφωση του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών θα καταστεί δυνατή µόνο 
µε τον συνδυασµό πολλαπλών πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα. Οι διάφορες 
δράσεις και µέτρα που αναφέρονται στον παρόντα χάρτη πορείας θα αναπτυχθούν 
περαιτέρω. Η Επιτροπή θα προετοιµάσει κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις την 
επόµενη δεκαετία µε βασικές πρωτοβουλίες που πρέπει να προωθηθούν στο 
πλαίσιο της σηµερινής εντολής. Πριν από κάθε πρότασή της, πρέπει να προηγηθεί 
εµπεριστατωµένη µελέτη επιπτώσεων, µε βάση την προστιθέµενη αξία της ΕΕ και 
τις πτυχές της επικουρικότητας. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις της 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των µεταφορών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
ελάχιστη µείωση κατά 60% των θερµοκηπιακών εκποµπών αερίων από τις 
µεταφορές που απαιτείται έως το 2050, προσανατολιζόµενη προς τους δέκα 
στόχους που πρέπει να θεωρούνται ως σηµεία αναφοράς. 

                                                 
23 Πρβλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής» 

COM(2009)301. 
24 Συµπεριλαµβάνονται ο Ευρωµεσογειακός Αεροπορικός Χώρος (Πρβλ. ανακοίνωση της Επιτροπής 

«Εταιρική σχέση µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία» 
COM(2011)200), αλλά και άλλες γειτονικές χώρες. 

25 Πρβλ. COM(2011)200. 
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68. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να εγκρίνουν τον 
παρόντα «Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών» και τον συνηµµένο 
κατάλογο δράσεων. 
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Παράρτηµα Ι: Κατάλογος πρωτοβουλιών 

1. ΕΝΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.1. Ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών 

1. Μια πραγµατική εσωτερική αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών  

• Άνοιγµα της εγχώριας αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών στον ανταγωνισµό, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής ανάθεσης συµβάσεων παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας κατόπιν προκήρυξης διαγωνισµού. 

• Καθιέρωσης ενιαίας άδειας τύπου οχήµατος και ενιαίας πιστοποίησης της ασφάλειας 
σιδηροδροµικής επιχείρησης µε ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων (ERA). 

• Εκπόνηση ολοκληρωµένης προσέγγισης της διαχείρισης των εµπορευµατικών 
διαδρόµων, συµπεριλαµβανοµένων των τελών πρόσβασης τροχιάς. 

• ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής και αµερόληπτης πρόσβασης στη σιδηροδροµική 
υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών, ιδίως µε 
διαρθρωτικό διαχωρισµό της διαχείρισης των υποδοµών και από την παροχή 
υπηρεσιών26. 

2. Ολοκλήρωση του Eνιαίου Eυρωπαϊκού Oυρανού  

• Επίτευξη ενός πραγµατικά απρόσκοπτου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και εξάπλωση 
του µελλοντικού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) εντός του 
συµφωνηθέντος χρονοδιαγράµµατος. 

• Θέσπιση κατάλληλου νοµικού και οικονοµικού πλαισίου για τη στήριξη της πολιτικής 
για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, παγίωση των σχέσεων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol). 

3. Χωρητικότητα και ποιότητα αερολιµένων 

• Αναθεώρηση του κανονισµού για τις χρονοθυρίδες (slots) για να προαχθεί η 
αποτελεσµατικότερη χρήση της χωρητικότητας των αερολιµένων. 

• Αποσαφήνιση και βελτίωση των συνθηκών εισόδου και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης: διασφάλιση ότι όλοι οι 
παράγοντες ενός συστήµατος αερολιµένα πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. 

                                                 
26 Οι προτιµώµενες επιλογές για διαρθρωτικό διαχωρισµό πρέπει να διασφαλίζουν την ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού, τις συνεχείς επενδύσεις και την αποδοτικότητα ως προς το κόστος της παροχής της 
υπηρεσίας. 
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• Χωρητικότητα αερολιµένα – ανάπτυξη προσέγγισης για την αντιµετώπιση των 
µελλοντικών προβληµάτων χωρητικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης 
σύνδεσης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. 

4. Θαλάσσια «Γαλάζια Ζώνη» και πρόσβαση των αγορών στους λιµένες 

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς Φραγµούς πρέπει να µετεξελιχθεί σε 
µια «Γαλάζια Ζώνη» ελεύθερης θαλάσσιας κυκλοφορίας εντός και εκτός Ευρώπης, και να 
αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό το δυναµικό των πλωτών µεταφορών. 

• Υιοθέτηση της χρήσης των µέσων παρακολούθησης από όλες τις αρµόδιες αρχές, 
διασφάλιση πλήρους διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων ΤΠΕ στον τοµέα των 
πλωτών µεταφορών, εγγύηση της παρακολούθησης των πλοίων και των εµπορευµάτων 
(Γαλάζια Ζώνη) και καθιέρωση κατάλληλων λιµενικών εγκαταστάσεων («Γαλάζιες 
Λωρίδες Κυκλοφορίας»). 

• Καθιέρωση πλαισίου για τη χορήγηση των πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης σε 
λιµένες της ΕΕ. 

• Επανεξέταση των περιορισµών στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηµατοδότηση λιµένων, µε διευκρίνιση του προορισµού 
της δηµόσιας χρηµατοδότησης στις διάφορες λιµενικές δραστηριότητες, µε σκοπό την 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισµού. 

5. Κατάλληλο πλαίσιο εσωτερικής ναυσιπλοΐας  

• Καθιέρωση κατάλληλου πλαισίου για τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
εσωτερικών πλωτών µεταφορών και την άρση των φραγµών που παρακωλύουν την 
αύξηση της χρήσης τους. Αξιολόγηση και προσδιορισµός των αναγκαίων καθηκόντων 
και των µηχανισµών για την εκτέλεσή τους, ενόψει επίσης ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού 
πλαισίου. 

6. Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές  

• Επανεξέταση της κατάστασης στην αγορά οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, καθώς 
και του βαθµού σύγκλισης, µεταξύ άλλων, των οδικών τελών, της εργατικής νοµοθεσίας 
και της νοµοθεσίας για την ασφάλεια, της µεταφοράς και της επιβολής της νοµοθεσίας 
στα κράτη µέλη, µε σκοπό το περαιτέρω άνοιγµα των αγορών οδικών µεταφορών. 
Ειδικότερα, πρέπει να συνεχιστεί η εξάλειψη των εναποµενόντων περιορισµών στις 
ενδοµεταφορές. 

• Αναθεώρηση των κανόνων σχετικά µε τον ταχογράφο προκειµένου να καταστεί 
αποδοτικότερος ως προς το κόστος, παραχώρηση πρόσβασης στο µητρώο επιχειρήσεων 
οδικών µεταφορών της ΕΕ στην αστυνοµία και στους υπαλλήλους επιβολής του νόµου 
όταν διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους· εναρµόνιση των κυρώσεων για παραβίαση των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά µε τις επαγγελµατικές µεταφορές· εναρµόνιση της κατάρτισης 
των υπαλλήλων επιβολής του νόµου. 

• Προσαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε το βάρος και τις διαστάσεις στις νέες συνθήκες, 
τεχνολογίες και ανάγκες (π.χ. βάρος συσσωρευτών, καλύτερη αεροδυναµική απόδοση), 
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και εξασφάλιση ότι η εν λόγω νοµοθεσία διευκολύνει τις διατροπικές µεταφορές και τη 
µείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών.  

7. Πολυτροπικές µεταφορές εµπορευµάτων: ηλεκτρονικές εµπορευµατικές µεταφορές 

Εκπόνηση κατάλληλου πλαισίου που θα επιτρέπει τον εντοπισµό των προϊόντων σε 
πραγµατικό χρόνο, διασφάλιση της ευθύνης στις διατροπικές µεταφορές και προώθηση των 
καθαρών εµπορευµατικών µεταφορών: 

• Εφαρµογή στην πράξη των εννοιών «ενιαία θυρίδα» και «ενιαίο διοικητικό κέντρο» µε 
τη δηµιουργία και ανάπτυξη του ενιαίου εγγράφου µεταφοράς σε ηλεκτρονική µορφή 
(ηλεκτρονική φορτωτική), καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλου πλαισίου για την 
εξάπλωση των τεχνολογιών παρακολούθησης και εντοπισµού, ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης (RFID), κ.λπ.). 

• ∆ιασφάλιση ότι τα καθεστώτα ευθύνης προωθούν τις σιδηροδροµικές, πλωτές και 
διατροπικές µεταφορές. 

1.2. Προώθηση ποιοτικών θέσεων και συνθηκών εργασίας 

8. Κώδικας κοινωνικής ασφάλισης για εργαζοµένους που εκτελούν κινητές 
δραστηριότητες οδικών µεταφορών  

• Ενθάρρυνση και στήριξη του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων ενόψει της 
συµφωνίας για έναν κώδικα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόµενους που εκτελούν 
κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών, και αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
κεκαλυµµένης αυτοαπασχόλησης. 

9. Κοινωνικό θεµατολόγιο για τις θαλάσσιες µεταφορές  

• Εφαρµογή των µέτρων που προσδιορίστηκαν για ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του 
κοινωνικού θεµατολογίου για τις θαλάσσιες µεταφορές, ως συνέχεια των στρατηγικών 
στόχων και συστάσεων της Επιτροπής για τη πολιτική θαλάσσιων µεταφορών της ΕΕ 
έως το 2018. 

• Ενίσχυση της εφαρµογής της Σύµβασης για τη ναυτική εργασία (MLC) της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) σε σχέση µε τα κράτη σηµαίας, τα κράτη λιµένα και τα 
κράτη παροχής εργατικού δυναµικού. 

• Συµπερίληψη όλων ή µέρους των ναυτικών που αυτή τη στιγµή δεν περιλαµβάνονται στο 
πεδίο εφαρµογής πολλών οδηγιών της ΕΕ στον τοµέα του εργατικού δικαίου ή 
αναγνώριση σε αυτούς ισοδύναµου επιπέδου προστασίας µε άλλα µέσα.  

• Επικαιροποίηση της οδηγίας για την εκπαίδευση των ναυτικών (2008/106/ΕΚ), µετά την 
αναθεώρηση της Σύµβασης του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) για την 
εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών (σύµβαση STCW). Θέσπιση αµοιβαία 
αναγνωρισµένου πλαισίου για την εκπαίδευση των λιµενεργατών σε διάφορους τοµείς 
λιµενικών δραστηριοτήτων. 

10. Κοινωνικά υπεύθυνος τοµέας αεροπορικών µεταφορών  
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• Καθιέρωση µηχανισµού για την ανάλυση των επιπτώσεων των κανονιστικών εξελίξεων 
στις συνθήκες εργασίας στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών. 

• Καθιέρωση πανευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων υπηρεσιών και ποιότητας για τους 
εργαζόµενους σε όλη την αλυσίδα αξιών των αεροµεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων 
της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της επίγειας εξυπηρέτησης). Ενθάρρυνση 
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της πρόληψης 
συγκρούσεων και των διακοπών στην παροχή ελάχιστης υπηρεσίας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξιών των αεροµεταφορών. 

11. Αξιολόγηση της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τις 
συνθήκες εργασίας στους διάφορους τρόπους µεταφοράς 

• Πραγµατοποίηση εκτίµησης των διεργασιών του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου που 
λαµβάνουν χώρα στα διάφορα τµήµατα του τοµέα των µεταφορών µε σκοπό τη βελτίωση 
του κοινωνικού διαλόγου και τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικότητάς του. 

• ∆ιασφάλιση της συµµετοχής των εργαζοµένων, ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών επιτροπών 
επιχειρήσεων, στις υπερεθνικές εταιρείες του κλάδου. 

• Επιδίωξη της ποιότητας της εργασίας σε όλους τους τρόπους µεταφοράς, όσον αφορά, 
ιδίως, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, τις συνθήκες εργασίας και την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας, µε σκοπό τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
µεταφορών της ΕΕ. 

1.3. Ασφαλείς Μεταφορές 

12. Ασφάλεια φορτίου 

• Εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροπορικής 
µεταφοράς φορτίου από έκνοµες ενέργειες, καθορισµός νέων κανόνων για τον έλεγχο 
ασφαλείας των αεροπορικών φορτίων ανάλογα µε τις ανάγκες, και ενίσχυση της 
ασφάλειας των φορτίων στους λιµένες. 

• Ολοκλήρωση ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος ασφαλείας ενιαίας θυρίδας για τα 
αεροπορικά φορτία.  

13. Υψηλό επίπεδο ασφάλειας επιβατών µε ελάχιστη ταλαιπωρία 

Προώθηση της βελτίωσης των µεθόδων ελέγχου ασφάλειας, µε απόλυτο σεβασµό στα 
θεµελιώδη δικαιώµατα· οι εν λόγω µέθοδοι πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός 
«µελλοντικού σηµείου ελέγχου» - όπως διάδροµοι ασφαλείας οι οποίοι θα επιτρέπουν τον 
έλεγχο µεγάλου αριθµού επιβατών µε ελάχιστη ταλαιπωρία και παρεµβατικότητα. Πρέπει 
επίσης να στηρίζουν την παροχή ασφάλειας σε άλλες ευαίσθητες περιοχές, όπως σε 
µεγάλους συγκοινωνιακούς κόµβους. 

• Προώθηση, επίσης µέσω χρηµατοδότησης, της ανάπτυξης αποδοτικότερων τεχνολογιών 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής (σαρωτές, ανιχνευτές νέων εκρηκτικών, έξυπνα 
µικροκυκλώµατα, κ.λπ), καθώς και λύσεων που προστατεύουν περισσότερο την ιδιωτική 
ζωή στο πλαίσιο των υφιστάµενων τεχνολογιών. 
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• Καθορισµός κοινών προτύπων επιδόσεων των συσκευών ανίχνευσης και κοινών 
διαδικασιών πιστοποίησης του εξοπλισµού ανίχνευσης. 

14. Ασφάλεια χερσαίων µεταφορών  

• Συνεργασία µε τα κράτη µέλη για την ασφάλεια των χερσαίων µεταφορών, σύσταση, ως 
πρώτο βήµα, µιας µόνιµης οµάδας εµπειρογνωµόνων για την ασφάλεια των χερσαίων 
µεταφορών και λήψη περαιτέρω µέτρων, όπου η ενωσιακή δράση επιφέρει προστιθέµενη 
αξία. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα της ασφάλειας στα αστικά κέντρα. 

15. Ασφάλεια «από άκρο σε άκρο» 

• Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού χωρίς να 
παρεµποδίζεται η ελευθερία των συναλλαγών. Πρέπει να εξεταστούν τα πιστοποιητικά 
ασφαλείας «από άκρο σε άκρο», µε βάση τα υπάρχοντα καθεστώτα. 

• Κοινή εκτίµηση της ασφάλειας που θα καλύπτει όλους τους τρόπους µεταφοράς. 

• Ενσωµάτωση των δυνητικών επιπτώσεων των τροµοκρατικών και εγκληµατικών 
επιθέσεων στην προετοιµασία των σχεδίων συνέχισης της κινητικότητας (βλέπε 
πρωτοβουλία 23) 

• Επιδίωξη διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και άλλων 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων, όπως η πειρατεία. Η εξωτερική διάσταση (βλέπε 
πρωτοβουλία 40) είναι ζωτικής σηµασίας. 

1.4. Λήψη µέτρων για την ασφάλεια των µεταφορών: διάσωση χιλιάδων ζωών 

16. Προς ένα «όραµα µε στόχο µηδενικές απώλειες» για την οδική ασφάλεια  

• Εναρµόνιση και εξάπλωση της τεχνολογίας για την οδική ασφάλεια – όπως συστήµατα 
υποβοήθησης οδηγού, (έξυπνες) συσκευές µείωσης της ταχύτητας, συστήµατα 
υπενθύµισης πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας, δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης επί 
οχήµατος (eCall), συνεργατικά συστήµατα και διεπαφές οχήµατος-υποδοµής – καθώς και 
βελτίωση του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των εναλλακτικών 
συστηµάτων πρόωσης. 

• Ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής δράσης για τους τραυµατισµούς σε τροχαία 
δυστυχήµατα και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών 
ορισµών και των τυποποιηµένων ταξινοµήσεων των τραυµατισµών και των θανάτων, µε 
σκοπό την υιοθέτηση του στόχου µείωσης των τραυµατισµών. 

• Εστίαση στην εκπαίδευση και επιµόρφωση όλων των χρηστών· προώθηση της χρήσης 
του εξοπλισµού ασφαλείας (ζώνες ασφαλείας, προστατευτικός ρουχισµός, παρεµπόδιση 
της παραποίησης οχήµατος). 

• Ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους χρήστες, όπως πεζοί, ποδηλάτες και 
µοτοσικλετιστές, µεταξύ άλλων µέσω ασφαλέστερων υποδοµών και τεχνολογιών 
οχηµάτων. 

17. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας  
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Η ασφάλεια της αεροπορίας στην Ευρώπη είναι υψηλή, αλλά δεν είναι η καλύτερη στον 
κόσµο. Στόχος µας πρέπει να είναι να καταστεί η Ευρώπη η ασφαλέστερη περιοχή για την 
αεροπορία. Για το σκοπό αυτό θα αναπτύξουµε συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ασφάλεια της αεροπορίας, µε βάση το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA), η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πτυχές: 

• Βελτίωση της συγκέντρωσης, της ποιότητας, της ανταλλαγής και της ανάλυσης 
δεδοµένων µε αναθεώρηση της νοµοθεσίας για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική 
αεροπορία. 

• Προσαρµογή του κανονιστικού πλαισίου ασφαλείας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
(SESAR). 

• ∆ιασφάλιση της εφαρµογής της στρατηγικής για την ασφάλεια της αεροπορίας στην ΕΕ 
σε όλους τους τοµείς της πολιτικής αεροπορίας. 

• Προώθηση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια µε τη 
∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ) και άλλους διεθνείς εταίρους της 
αεροπορίας, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την παγκόσµια ασφάλεια· συνεργασία µε χώρες εκτός Ένωσης, ιδίως µε τις ΗΠΑ, σε 
θέµατα ασφαλείας σχετικά µε την κανονιστική σύγκλιση, την αµοιβαία αναγνώριση και 
την τεχνική βοήθεια. 

• Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα προβλέπει 
στόχους και µετρήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις ασφαλείας προκειµένου να εντοπίζει 
τους κινδύνους και να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας.  

18. Ασφαλέστερη ναυτιλία 

• Συνεργασία µε τον ευρωπαϊκό οργανισµό για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA) για 
τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων. 

• Ανάπτυξη του SafeSeaNet προκειµένου να καταστεί το βασικό σύστηµα για όλα τα 
συναφή εργαλεία ναυτιλιακής πληροφόρησης που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα και για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία.  

• Αξιολόγηση της σκοπιµότητας δηµιουργίας µητρώου και σηµαίας της ΕΕ για θαλάσσιες 
µεταφορές και µεταφορές µέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Στην πραγµατικότητα το 
σήµα της ΕΕ πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα σήµα ποιότητας µε το οποίο να 
πιστοποιούνται πλοία ασφαλή, προστατευµένα, φιλικά προς το περιβάλλον και 
στελεχωµένα µε επαγγελµατίες υψηλών προσόντων. 

• Αξιολόγηση της σκοπιµότητας ανάθεσης κοινών καθηκόντων στις υπηρεσίες 
ακτοφυλακής της ΕΕ, ιδίως για την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας στη 
θάλασσα και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

19. Ασφάλεια σιδηροδρόµων 

• Σταδιακή επίτευξη συνολικής προσέγγισης της πιστοποίησης ασφαλείας για ολόκληρο 
τον κλάδο των σιδηροδροµικών µεταφορών, µε αξιοποίηση των υφιστάµενων 
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προσεγγίσεων για τους διαχειριστές των υποδοµών και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
και αξιολόγηση της δυνατότητας εξάρτησης από ευρωπαϊκό πρότυπο. 

• Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων στον τοµέα της 
σιδηροδροµικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία του επί των εθνικών µέτρων 
ασφαλείας που λαµβάνουν οι εθνικές αρχές ασφαλείας και την σταδιακή τους 
εναρµόνιση. 

• Ενίσχυση της διαδικασίας πιστοποίησης και συντήρησης για την ασφάλεια εξαρτηµάτων 
κρίσιµης σηµασίας που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τροχαίου υλικού και 
σιδηροδροµικών υποδοµών. 

20. Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 

• Εξορθολογισµός των κανόνων πολυτροπικής µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων για 
να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς. 

1.5. Ποιότητα και αξιοπιστία παρεχόµενων υπηρεσιών 

21. ∆ικαιώµατα των επιβατών 

• Ανάπτυξη ενιαίας ερµηνείας του δικαίου της ΕΕ σχετικά µε τα δικαιώµατα των 
επιβατών, καθώς και εναρµονισµένης και αποτελεσµατικής επιβολής τους για να 
εξασφαλιστούν αφενός συνθήκες ισότιµου ανταγωνισµού στον κλάδο και αφετέρου ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο για την προστασία των πολιτών. 

• Συγκέντρωση των κοινών αρχών που ισχύουν για τα δικαιώµατα των επιβατών σε όλους 
τους τρόπους µεταφοράς (Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων), ιδίως του «δικαιώµατος 
στην πληροφόρηση», και περαιτέρω αποσαφήνιση των υφιστάµενων δικαιωµάτων. Σε 
µεταγενέστερο στάδιο µελέτη της δυνατότητας θέσπισης ενιαίου κανονισµού-πλαισίου 
της ΕΕ που θα καλύπτει τα δικαιώµατα των επιβατών για όλους τους τρόπους µεταφοράς 
(Κώδικας της ΕΕ).  

• Βελτίωση της ποιότητας των µεταφορών για τους ηλικιωµένους, τους επιβάτες µε 
µειωµένη κινητικότητα και τους ανάπηρους, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης 
πρόσβασης στις υποδοµές. 

• Συµπλήρωση του καθιερωµένου νοµοθετικού πλαισίου περί δικαιωµάτων των επιβατών 
µε µέτρα, που θα καλύπτουν τους επιβάτες που πραγµατοποιούν ταξίδια 
χρησιµοποιώντας περισσότερους του ενός τρόπους µεταφοράς µε ενοποιηµένα εισιτήρια 
βάσει ενιαίας σύµβασης αγοράς, καθώς και την περίπτωση χρεοκοπίας της µεταφορικής 
επιχείρησης. 

• Βελτίωση των συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο µε την προσθήκη 
προτύπων ποιότητας όσον αφορά την φροντίδα σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες 
για όλους τους τρόπους µεταφοράς, µε στόχο την προώθηση των δικαιωµάτων των 
επιβατών και σε διεθνές πλαίσιο. 

22. Απρόσκοπτη κινητικότητα από πόρτα σε πόρτα 
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• Καθορισµός των αναγκαίων µέτρων για την περαιτέρω ενοποίηση διαφορετικών τρόπων 
µεταφοράς επιβατών ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα απρόσκοπτων πολυτροπικών 
ταξιδίων από πόρτα σε πόρτα. 

• ∆ηµιουργία πλαισίου προϋποθέσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης 
ευφυών συστηµάτων για διαλειτουργικό και πολυτροπικό προγραµµατισµό, 
πληροφόρηση, καθώς και συστηµάτων διαδικτυακών κρατήσεων και έξυπνης έκδοσης 
εισιτηρίων. Τα παραπάνω είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν νοµοθετική πρόταση για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών σε ταξιδιωτικές 
πληροφορίες και σε πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγµατικό χρόνο. 

23. Σχέδια απρόσκοπτης κινητικότητας 

• Εκπόνηση σχεδίων κινητικότητας που θα εξασφαλίζουν την επιχειρηµατική συνέχεια σε 
περίπτωση γεγονότων που επιφέρουν διαταραχές. Τα σχέδια πρέπει να καλύπτουν το 
ζήτηµα της κατά προτεραιότητα χρήσης των εγκαταστάσεων εργασίας, τη συνεργασία 
των διαχειριστών υποδοµής, των φορέων εκµετάλλευσης, των εθνικών αρχών και των 
γειτονικών χωρών και την προσωρινή θέσπιση ή χαλάρωση συγκεκριµένων κανόνων.  

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

2.1. Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των µεταφορών 

24. Τεχνολογικός χάρτης πορείας 

Ο κατακερµατισµός των προσπαθειών στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην 
Ευρώπη είναι εξαιρετικά ζηµιογόνος και οι κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες θα αποφέρουν 
µέγιστη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία σε τοµείς όπως: 

• Τα καθαρά, ασφαλή και αθόρυβα οχήµατα για όλους τους τρόπους µεταφοράς, από οδικά 
οχήµατα µέχρι πλοία, φορτηγίδες, τροχαίο σιδηροδροµικό υλικό και αεροσκάφη 
(συµπεριλαµβανοµένων νέων υλικών, νέων συστηµάτων πρόωσης και των εργαλείων 
πληροφορικής και διαχείρισης που απαιτούνται για την διαχείριση και την ενοποίηση 
πολύπλοκων συστηµάτων µεταφορών).  

• Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για την βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας στις 
µεταφορές.  

• Τα δυνητικά νέα και µη συµβατικά συστήµατα και οχήµατα µεταφορών, όπως τα µη 
επανδρωµένα συστήµατα αεροσκαφών και τα µη συµβατικά συστήµατα διανοµής 
εµπορευµάτων.  

• Η βιώσιµη στρατηγική εναλλακτικών καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένης επίσης της 
κατάλληλης υποδοµής. 

• Τα ενοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης και πληροφοριών για τις µεταφορές, οι 
υπηρεσίες διευκόλυνσης της ευφυούς κινητικότητας, η διαχείριση της κυκλοφορίας για 
βελτιωµένη χρήση υποδοµής και οχηµάτων και τα συστήµατα πληροφόρησης σε 
πραγµατικό χρόνο για την παρακολούθηση και τον εντοπισµό φορτίου και την διαχείριση 
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των ροών φορτίου τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών/ταξιδίων, κρατήσεων θέσεων 
και πληρωµών. 

• Η ευφυής (χερσαία και διαστηµική) υποδοµή για την εξασφάλιση µέγιστης εποπτείας και 
διαλειτουργικότητας των διάφορων µορφών µεταφορών, καθώς και της επικοινωνίας, 
µεταξύ υποδοµής και οχηµάτων. 

• Οι καινοτοµίες για την βιώσιµη αστική κινητικότητα ως συνέχεια του προγράµµατος 
CIVITAS και οι πρωτοβουλίες για την τιµολόγηση αστικών οδών και καθεστώτων 
περιορισµού της πρόσβασης. 

25. Στρατηγική καινοτοµίας και εξάπλωσης 

Προσδιορισµός των αναγκαίων στρατηγικών καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
κατάλληλων συστηµάτων διακυβέρνησης και χρηµατοδότησης, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ταχεία εξάπλωση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις ερευνητικές 
εργασίες. Παραδείγµατα: 

• Εγκατάσταση έξυπνων συστηµάτων κινητικότητας όπως του συστήµατος διαχείρισης 
εναέριας κυκλοφορίας του µέλλοντος (SESAR), του ευρωπαϊκού συστήµατος 
διαχείρισης σιδηροδροµικής κυκλοφορίας (ERTMS) και συστηµάτων σιδηροδροµικής 
πληροφόρησης, συστηµάτων θαλάσσιας επιτήρησης (SafeSeaNet), υπηρεσιών ποτάµιων 
πληροφοριών (RIS), συστηµάτων ευφυών µεταφορών (ITS) και των συστηµάτων νέας 
γενιάς για την πολυτροπική διαχείριση της κυκλοφορίας και την πληροφόρηση. 

• Καθορισµός και εγκατάσταση ανοικτής τυποποιηµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας για 
µονάδες επί των οχηµάτων, που θα εκτελεί διάφορες λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης 
της χρέωσης της χρήσης των οδικών υποδοµών.  

• Εκπόνηση σχεδίου επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες πλοήγησης, παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας και επικοινωνιών για να καταστεί δυνατή η ενοποίηση των ροών 
πληροφοριών, των συστηµάτων διαχείρισης και των υπηρεσιών κινητικότητας που θα 
στηρίζονται σε ένα ευρωπαϊκό ενοποιηµένο σχέδιο πληροφόρησης και διαχείρισης 
πολυτροπικών µεταφορών. Έργα επίδειξης για ηλεκτρο-κινητικότητα (και άλλα 
εναλλακτικά καύσιµα) συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής επαναφόρτισης και 
επανεφοδιασµού, για ευφυή συστήµατα µεταφορών µε ιδιαίτερη εστίαση στις αστικές 
περιοχές όπου σηµειώνονται συχνές υπερβάσεις στα επίπεδα της ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού αέρα. 

• Εταιρικές σχέσεις και έργα επίδειξης ευφυούς κινητικότητας για βιώσιµες λύσεις 
αστικών µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων έργων επίδειξης για συστήµατα χρέωσης 
της χρήσης του οδικού δικτύου κλπ.).  

• Μέτρα για την προώθηση του αυξηµένου ρυθµού αντικατάστασης ακατάλληλων και 
ρυπογόνων οχηµάτων.  

26. Κανονιστικό πλαίσιο για καινοτόµες µεταφορές 

Προσδιορισµός των αναγκαίων κανονιστικών προϋποθέσεων µε τυποποίηση ή νοµοθετικές 
πράξεις:  
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• Κατάλληλα πρότυπα για τις εκποµπές CO2 από οχήµατα όλων των τρόπων µεταφοράς, 
και, όπου απαιτείται, συµπλήρωση µε απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση για 
να καλυφθούν όλοι οι τύποι συστηµάτων πρόωσης. 

• Πρότυπα για τα επίπεδα των εκποµπών θορύβου από οχήµατα. 

• Εξασφάλιση της µείωσης των εκποµπών CO2 και των ρύπων υπό πραγµατικές συνθήκες 
οδήγησης µέσω της πρότασης, το αργότερο µέχρι το 2013, αναθεωρηµένου κύκλου 
δοκιµών για τη µέτρηση των εκποµπών. 

• Στρατηγικές δηµόσιων συµβάσεων για να εξασφαλιστεί ταχεία υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών. 

• Κανόνες για την διαλειτουργικότητα της υποδοµής φόρτισης για τα καθαρά οχήµατα.  

• Κατευθυντήριες γραµµές και πρότυπα για τις υποδοµές επανεφοδιασµού.  

• Πρότυπα διασυνδέσεων για την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών υποδοµών, µεταξύ 
οχηµάτων και υποδοµών και µεταξύ διαφορετικών οχηµάτων. 

• Όροι πρόσβασης σε δεδοµένα µεταφορών για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. 

• Προδιαγραφές και όροι για συστήµατα έξυπνης χρέωσης και πληρωµής στον τοµέα των 
µεταφορών. 

• Καλύτερη εφαρµογή υφιστάµενων κανόνων και προτύπων. 

2.2. Προώθηση πιο αειφόρου συµπεριφοράς 

27. Ταξιδιωτικές πληροφορίες 

• Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη διάθεση εναλλακτικών, έναντι των 
συµβατικών, µέσων ατοµικής µεταφοράς (λιγότερη οδήγηση, πεζοπορία και ποδηλασία, 
οµαδικές µεταφορές µε αυτοκίνητο, στάθµευση και χρήση µαζικών µέσων συγκοινωνίας 
- park & drive – ευφυή συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων, κλπ.). 

28. Επισήµανση των οχηµάτων για εκποµπές CO2 και απόδοση καυσίµου 

• Αναθεώρηση της οδηγίας για την επισήµανση προκειµένου να καταστεί 
αποτελεσµατικότερη. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί, µεταξύ άλλων, η επέκταση του 
πεδίου εφαρµογής στα ελαφρά εµπορικά οχήµατα και τα οχήµατα κατηγορίας L, η 
εναρµόνιση του σήµατος και των κατηγοριών απόδοσης των καυσίµων για τα οχήµατα 
σε όλα τα κράτη µέλη. 

• Υποστήριξη της υιοθέτησης από την αγορά αποδοτικών ως προς τα καύσιµα, ασφαλών 
και αθόρυβων ελαστικών πέραν από τις απαιτήσεις επιδόσεων που καθορίζονται στην 
έγκριση τύπου27. 

                                                 
27 Αυτό περιλαµβάνει την θέσπιση όλων των µέτρων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 

περί επισήµανσης των ελαστικών. Έτσι θα επιτευχθεί εξοικονόµηση καυσίµου κατά 5% στο σύνολο 
του στόλου της ΕΕ µέχρι το 2020. 



EL 32   EL 

29. Υπολογιστές ίχνους άνθρακα 

• Υποστήριξη των καθεστώτων πιστοποίησης θερµοκηπιακών αερίων που στηρίζονται σε 
επιχειρήσεις και εκπόνηση κοινών προτύπων της ΕΕ προκειµένου να εκτιµηθεί το ίχνος 
άνθρακα του ταξιδιού ανά επιβάτη και φορτίο µε εκδόσεις προσαρµοσµένες στους 
διάφορους χρήστες όπως εταιρείες και µεµονωµένα άτοµα. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερες 
επιλογές και θα διευκολύνει την εµπορία καθαρότερων µεταφορικών λύσεων. 

30. Οικολογική οδήγηση και όρια ταχύτητας 

• Ένταξη της οικολογικής οδήγησης στις µελλοντικές αναθεωρήσεις της οδηγίας για τις 
άδειες οδήγησης και ανάληψη δράσης για να επιταχυνθεί η εγκατάσταση εφαρµογών 
ευφυών συστηµάτων µεταφορών που θα υποστηρίζουν την οικολογική οδήγηση. Πρέπει 
επίσης να αναπτυχθούν και να προωθηθούν σε άλλους τρόπους µεταφορών τεχνικές 
εξοικονόµησης καυσίµου – για παράδειγµα για τις συνεχείς προσγειώσεις αεροσκαφών. 

• Εξέταση προσεγγίσεων για τον περιορισµό της µέγιστης ταχύτητας των ελαφρών 
εµπορικών οδικών οχηµάτων, προκειµένου να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, να 
ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να εξασφαλιστούν συνθήκες ισότιµου ανταγωνισµού. 

2.3. Ενοποιηµένη αστική κινητικότητα 

31. Σχέδια αστικής κινητικότητας 

• Θέσπιση διαδικασιών και µηχανισµών οικονοµικής στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την προετοιµασία ελέγχων της αστικής κινητικότητας, καθώς και σχεδίων αστικής 
κινητικότητας και θέσπιση ευρωπαϊκής βαθµολογίας αστικής κινητικότητας βάσει 
κοινών στόχων. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας υποχρεωτικής προσέγγισης για πόλεις 
ορισµένου µεγέθους, σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα βάσει κατευθυντήριων γραµµών 
της ΕΕ. 

• Σύνδεση των κονδυλίων περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής που διατίθενται σε 
πόλεις και περιφέρειες, οι οποίες έχουν υποβάλει ισχύον και ανεξάρτητα επικυρωµένο 
πιστοποιητικό ελέγχου για τις επιδόσεις και την αειφορία της αστικής κινητικότητας. 

• ∆ιερεύνηση της δυνατότητας ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τη σταδιακή εφαρµογή 
σχεδίων αστικής κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις.  

• Ενοποιηµένη αστική κινητικότητα σε ενδεχόµενη καινοτόµο εταιρική σχέση έξυπνων 
πόλεων. 

• Ενθάρρυνση των εργοδοτών που απασχολούν πολλούς εργαζόµενους να εκπονήσουν 
εταιρικά σχέδια διαχείρισης της κινητικότητας. 

32. Ενωσιακό πλαίσιο για την χρέωση της χρήσης των αστικών οδικών υποδοµών 

• Εκπόνηση επικυρωµένου πλαισίου για συστήµατα χρέωσης της χρήσης αστικών οδικών 
υποδοµών και περιορισµού της πρόσβασης και των εφαρµογών τους, 
συµπεριλαµβανοµένου νοµικού και επικυρωµένου επιχειρησιακού και τεχνικού πλαισίου 
που θα καλύπτει εφαρµογές για τα οχήµατα και τις υποδοµές. 
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33. Στρατηγική για αστική εφοδιαστική µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές µέχρι το 2030 

• Εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών µε βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη 
παρακολούθηση και διαχείριση των αστικών ροών φορτίου (π.χ. κέντρα ενοποίησης, 
µέγεθος οχηµάτων σε παλαιά κέντρα, κανονιστικοί περιορισµοί, παράθυρα παράδοσης, 
αχρησιµοποίητο δυναµικό των ποτάµιων µεταφορών). 

• Καθορισµός στρατηγικής για τη µετακίνηση προς αστική εφοδιαστική µηδενικών 
εκποµπών που θα συµπεριλαµβάνει πτυχές χωροταξίας, σιδηροδροµικής και ποτάµιας 
πρόσβασης, επιχειρηµατικές πρακτικές και πληροφορίες, χρέωση και τεχνολογικά 
πρότυπα οχηµάτων. 

• Προώθηση κοινών δηµόσιων συµβάσεων για οχήµατα χαµηλών εκποµπών σε 
εµπορικούς στόλους (φορτηγά παραδόσεων, ταξί, λεωφορεία, …). 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

3.1. Υποδοµές µεταφορών: εδαφική συνοχή και οικονοµική ανάπτυξη 

34. Βασικό δίκτυο στρατηγικών ευρωπαϊκών υποδοµών – Ευρωπαϊκό δίκτυο 
κινητικότητας 

• Καθορισµός στις νέες κατευθυντήριες γραµµές των ∆Ε∆ ενός κεντρικού δικτύου 
στρατηγικών ευρωπαϊκών υποδοµών, το οποίο θα ενοποιεί το ανατολικό και το δυτικό 
τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σχηµατίζει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο 
µεταφορών. Πρόβλεψη κατάλληλων συνδέσεων µε τις γειτονικές χώρες. 

• Επικέντρωση της ευρωπαϊκής δράσης στις συνιστώσες του δικτύου των ∆Ε∆-Μ µε την 
υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία (ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις, 
πολυτροπικά σηµεία σύνδεσης και σηµεία συµφόρησης ζωτικής σηµασίας). 

• Μεγάλης κλίµακας εγκατάσταση ευφυών και διαλειτουργικών τεχνολογιών (SESAR, 
ERTMS, RIS, ITS, κλπ.) για βελτιστοποίηση της µεταφορικής ικανότητας και της 
χρήσης της υποδοµής. 

• Εξασφάλιση ότι στις χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ υποδοµές µεταφορών 
συνεκτιµώνται οι ανάγκες ενεργειακής απόδοσης και οι προκλήσεις της κλιµατικής 
αλλαγής (κλιµατική ανθεκτικότητα ολόκληρης της υποδοµής, σταθµοί 
επανεφοδιασµού/επαναφόρτισης για καθαρά οχήµατα, επιλογή υλικών κατασκευής, …). 

35. Πολυτροπικοί διάδροµοι φορτίου για βιώσιµα δίκτυα µεταφορών 

• Στο πλαίσιο του κεντρικού δικτύου δηµιουργία πολυτροπικών διαδρόµων µεταφοράς 
φορτίου για τον συγχρονισµό επενδύσεων και έργων υποδοµών και την υποστήριξη 
αποτελεσµατικών, καινοτόµων και πολυτροπικών µεταφορών συµπεριλαµβανοµένων 
των σιδηροδροµικών µεταφορών µεσαίων και µεγάλων αποστάσεων. 

• Υποστήριξη των πολυτροπικών µεταφορών και των επιχειρήσεων µε µεµονωµένες 
φορτάµαξες, τόνωση της ενσωµάτωσης των εσωτερικών πλωτών οδών στο σύστηµα 
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µεταφορών και προώθηση των οικολογικών καινοτοµιών στη µεταφορά φορτίου. 
Υποστήριξη της διάδοσης της χρήσης νέων οχηµάτων και σκαφών και της µετασκευής. 

36. Κριτήρια εκ των προτέρων αξιολόγησης έργων  

• Εισαγωγή κριτηρίων για την εκ των προτέρων αξιολόγηση έργων, τα οποία θα 
εξασφαλίζουν ότι τα έργα υποδοµής αποδεικνύουν δεόντως την προστιθέµενη αξία της 
ΕΕ ή στηρίζονται στην έννοια των «προσφερόµενων υπηρεσιών» και παράγουν επαρκή 
έσοδα. 

• Εξορθολογισµός διαδικασιών για έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά προτεραιότητα 
προκειµένου να εξασφαλιστούν i) εύλογες προθεσµίες ολοκλήρωσης ολόκληρου του 
κύκλου των διαδικασιών, ii) επικοινωνιακό πλαίσιο παράλληλα µε την υλοποίηση του 
έργου, και iii) ενοποιηµένος προγραµµατισµός που συνεκτιµά τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα στα αρχικά στάδια της διαδικασίας του προγραµµατισµού. 

• Εισαγωγή της εξέτασης των Σ∆ΙΤ στη διαδικασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης για 
να εξασφαλιστεί ότι η εναλλακτική επιλογή των Σ∆ΙΤ έχει αναλυθεί προσεκτικά πριν 
υποβληθεί αίτηµα χρηµατοδότησης από την ΕΕ. 

3.2. Συνεκτικό πλαίσιο χρηµατοδότησης 

37. Νέο πλαίσιο χρηµατοδότησης για τις υποδοµές µεταφορών 

• Εκπόνηση πλαισίου χρηµατοδότησης υποδοµών µε επαρκείς προϋποθέσεις για να 
εξασφαλιστεί η υποστήριξη της ολοκλήρωσης του βασικού δικτύου των ∆Ε∆-Μ, καθώς 
και άλλων προγραµµάτων υποδοµών, και το οποίο θα περιλαµβάνει τις επενδυτικές 
στρατηγικές αφενός των προγραµµάτων των ∆Ε∆-Μ και αφετέρου του Ταµείου Συνοχής 
και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και θα συνεκτιµά τα έσοδα από τις δραστηριότητες των 
µεταφορών. 

• Παροχή στήριξης της ΕΕ για την ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών µε τις οποίες 
να βελτιώνεται η απόδοση της χρήσης των υποδοµών και ο περιορισµός των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα (νέα συστήµατα χρέωσης και διοδίων οδικών δικτύων, ευφυή 
συστήµατα µεταφορών και προγράµµατα βελτίωσης της µεταφορικής ικανότητας). 

• Σύνδεση της χρηµατοδότησης των ∆Ε∆-Μ µε την πρόοδο ολοκλήρωσης του κεντρικού 
δικτύου των ∆Ε∆-Μ και µε την οµαδοποίηση των εθνικών πόρων κατά µήκος των 
διαδρόµων. 

38. Συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 

• Θέσπιση ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη Σ∆ΙΤ: i) εισαγωγή επίσηµης εξέτασης των 
έργων των ∆Ε∆-Μ για τον προσδιορισµό εκείνων µε δυνατότητες Σ∆ΙΤ, ii) δηµιουργία 
διαχρονικής, τυποποιηµένης και προβλέψιµης διαδικασίας συµβάσεων Σ∆ΙΤ για έργα 
των ∆Ε∆-Μ, και iii) κατάλληλη αναθεώρηση των κανονισµών των ∆Ε∆-Μ ώστε να 
συµπεριληφθεί η διαδικασία συµβάσεων Σ∆ΙΤ και οι µηχανισµοί πληρωµής. 

• Στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Εµπειρογνωµοσύνης για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα 
(EPEC), ενθάρρυνση των κρατών µελών να προσφεύγουν περισσότερο σε Σ∆ΙΤ, καθώς 



EL 35   EL 

αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω µηχανισµός δεν ενδείκνυται για όλα τα έργα, και παροχή 
συναφούς εµπειρογνωµοσύνης στα κράτη µέλη. 

• Συµµετοχή στο σχεδιασµό νέων µέσων χρηµατοδότησης για τον κλάδο των µεταφορών, 
ιδίως την πρωτοβουλία οµολόγων για ενωσιακά έργα. 

3.3. Εξασφάλιση ενδεδειγµένης τιµολόγησης και αποφυγή στρεβλώσεων 

39. Έξυπνη χρέωση και φορολογία 

Φάση Ι (µέχρι το 2016) 

Τα τέλη και οι φόροι των µεταφορών πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Πρέπει να υπογραµµίζουν 
τον ρόλο των µεταφορών στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ενώ 
ταυτόχρονα η συνολική επιβάρυνση του κλάδου πρέπει να αντανακλά το συνολικό κόστος 
της µεταφοράς από πλευράς υποδοµών και εξωγενούς κόστους. 

• Αναθεώρηση της φορολογίας καυσίµων µε σαφή προσδιορισµό της ενεργειακής 
συνιστώσας και της συνιστώσας του CO2. 

• Σταδιακή επιβολή υποχρεωτικού τέλους υποδοµής για τα βαρέα οχήµατα. Με το εν λόγω 
καθεστώς θα εισαχθεί κοινή δοµή χρέωσης και συνιστώσες κόστους, όπως το κόστος 
ανάκτησης της φθοράς, του θορύβου και της τοπικής ρύπανσης που θα αντικαταστήσουν 
τα υφιστάµενα τέλη χρήσης.  

• Αξιολόγηση των υφιστάµενων καθεστώτων οδικής χρέωσης αυτοκινήτων και της 
συµβατότητάς τους µε τις συνθήκες της ΕΕ. Εκπόνηση κατευθυντηρίων γραµµών για την 
επιβολή τελών εσωτερίκευσης στα οδικά οχήµατα, τα οποία να καλύπτουν το κοινωνικό 
κόστος της συµφόρησης, του CO2 – εάν δεν περιλαµβάνεται στη φορολογία των 
καυσίµων – της τοπικής ρύπανσης, του θορύβου και των ατυχηµάτων. Παροχή κινήτρων 
στα κράτη µέλη που δροµολογούν πιλοτικά έργα για την εφαρµογή καθεστώτων βάσει 
των εν λόγω κατευθυντηρίων γραµµών. 

• Προώθηση της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για όλους τους τρόπους 
µεταφοράς µε την εφαρµογή κοινών αρχών και µε ταυτόχρονη συνεκτίµηση της 
ιδιαιτερότητας κάθε τρόπου. 

• Συγκρότηση πλαισίου όσον αφορά τη δέσµευση εσόδων από τις µεταφορές για την 
ανάπτυξη ενοποιηµένου και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών. 

• Έκδοση κατευθυντηρίων γραµµών για την αποσαφήνιση της δηµόσιας χρηµατοδότησης 
των διάφορων τρόπων και υποδοµών µεταφορών, όπου απαιτείται. 

• Επαναξιολόγηση της φορολογίας των µεταφορών όπου απαιτείται, ήτοι σύνδεση της 
φορολογίας των οχηµάτων µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ανάλυση πιθανών τρόπων 
αναθεώρησης του ισχύοντος συστήµατος του ΦΠΑ όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών, 
και αναθεώρηση της φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων για την εξάλειψη 
στρεβλώσεων και την υποστήριξη της διάδοσης καθαρών οχηµάτων. 

Φάση II (2016 έως 2020) 
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• Με βάση τη Φάση Ι, προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους (συµπεριλαµβανοµένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της 
συµφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις 
σιδηροδροµικές µεταφορές. Εσωτερίκευση του κόστους της τοπικής ρύπανσης και του 
θορύβου σε λιµένες και αερολιµένες, καθώς και της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού αέρα 
στην θάλασσα, και διερεύνηση της υποχρεωτικής εφαρµογής τελών εσωτερίκευσης σε 
όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς στο έδαφος της ΕΕ. Εκπόνηση µέτρων στηριζόµενων 
στην αγορά για την περαιτέρω µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων. 

4. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

40. Μεταφορές στον κόσµο: Η εξωτερική διάσταση 

Επειδή οι µεταφορές είναι ουσιαστικά διεθνείς, οι περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας Λευκής Βίβλου συνδέονται µε προκλήσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 
µεταφορών πέραν των συνόρων της ΕΕ. Το άνοιγµα των αγορών τρίτων χωρών στις 
υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις επενδύσεις στον τοµέα των µεταφορών συνεχίζει να 
χαρακτηρίζεται ως υψηλής προτεραιότητας. Κατά συνέπεια οι µεταφορές περιλαµβάνονται 
σε όλες τις εµπορικές µας συνοµιλίες (ΠΟΥ, περιφερειακές και διµερείς). Θα υιοθετηθούν 
ευέλικτες στρατηγικές για να εξασφαλιστεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ όσον αφορά τον 
καθορισµό των προτύπων στον τοµέα των µεταφορών. Προς το σκοπό αυτό οι προσπάθειες 
της Επιτροπής θα εστιαστούν στους ακόλουθους τοµείς δράσης: 

• Επέκταση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς µέσω των εργασιών στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισµών (ΠΟΕ, ∆ΟΠΑ, ∆ΝΟ, OTIF, OSJD, UNECE, διεθνείς επιτροπές ποταµών, 
κλπ.) και, όπου απαιτείται, προσχώρηση της ΕΕ ως πλήρες µέλος. Προώθηση 
παγκοσµίως των ευρωπαϊκών προτύπων στους τοµείς της ασφάλειας, της προστασίας, 
της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ενίσχυση του διαλόγου στον τοµέα των µεταφορών µε τους κύριους εταίρους. 

• Ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου που περιλαµβάνει 58 χώρες 
και ένα δισεκατοµµύριο κατοίκους. Σύναψη λεπτοµερών συµφωνιών αεροπορικών 
υπηρεσιών µε οικονοµικούς εταίρους ζωτικής σηµασίας (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, 
Νότια Κορέα, κλπ.) και κατάργηση των περιορισµών στις επενδύσεις στις αεροπορικές 
µεταφορές σε τρίτες χώρες. Προώθηση της εγκατάστασης της τεχνολογίας SESAR 
παγκοσµίως.  

• ∆ραστηριοποίηση σε διεθνή φόρα και στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων για την 
προώθηση πολιτικής εστιασµένης στους στόχους της παρούσας Λευκής Βίβλου που 
σχετίζονται µε την ενεργειακή απόδοση και την κλιµατική αλλαγή.  

• Συνεχής αξιοποίηση των πολυµερών (∆ΟΠΑ, ∆ΝΑ και ΠΟΤ) και διµερών δυνατοτήτων 
για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της τροµοκρατίας, µε ενδεχοµένως διεθνείς 
συµφωνίες και διάλογο ενισχυµένης ασφάλειας µε στρατηγικούς εταίρους, αρχής 
γενοµένης από τις ΗΠΑ. Συνεργασία στο πλαίσιο κοινών εκτιµήσεων απειλών, 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων αξιωµατούχων τρίτων χωρών, κοινών επιθεωρήσεων, 
ενεργειών πρόληψης της πειρατείας κλπ. Εξασφάλιση της διεθνούς αναγνώρισης της 
ιδέας του συστήµατος της «ενιαίας ασφάλειας». 
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• Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας για την επέκταση της πολιτικής µεταφορών και 
υποδοµών της ΕΕ στους άµεσους γείτονές µας, για την παροχή βελτιωµένων συνδέσεων 
υποδοµής και στενότερης ενοποίησης των αγορών, συµπεριλαµβανοµένης και της 
κατάρτισης σχεδίων επιχειρηµατικής συνέχειας στον τοµέα της κινητικότητας. 

• Συνεργασία µε τους εταίρους στην περιοχή της Μεσογείου για την εφαρµογή Θαλάσσιας 
Στρατηγικής για τη Μεσόγειο προς ενίσχυση της ασφάλειας, της προστασίας και της 
παρακολούθησης στη θάλασσα. 

• Ανάληψη κατάλληλων µέτρων για την προώθηση της κατάργησης των εξαιρέσεων για 
την κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων εκτός της ΕΕ. 

• Αξιοποίηση καθιερωµένων εταιρικών σχέσεων έρευνας και καινοτοµίας για την 
εξεύρεση κοινών απαντήσεων στις προκλήσεις που σχετίζονται µε την 
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων διαχείρισης µεταφορών, τα βιώσιµα καύσιµα 
χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, την ασφάλεια και την προστασία. 

•  


