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Τροπολογία 1
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους των μεταφορών 
(τοπικές εκπομπές, εκπομπές CO2, 
κατακερματισμός των οικοτόπων και 
κόστος υγείας) στις τιμές μεταφοράς με 
τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις, η οποία 
θα ισχύσει για όλα τα μέσα μεταφοράς, θα 
οδηγήσει σε μια φιλική προς το 
περιβάλλον επιλογή μέσου μεταφοράς·

1. τονίζει ότι η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους των μεταφορών 
(τοπικές εκπομπές, εκπομπές CO2, 
απώλεια της βιοποικιλότητας, 
κατακερματισμός των οικοτόπων, κόστος 
υγείας, κόστος εξάρτησης από το 
πετρέλαιο, ατυχήματα και άλλες 
κοινωνικές επιβαρύνσεις) στις τιμές 
μεταφοράς με τρόπο δίκαιο και χωρίς 
διακρίσεις, η οποία θα ισχύσει για όλα τα 
μέσα μεταφοράς, θα οδηγήσει σε μια 
φιλικότερη προς το περιβάλλον επιλογή 
μέσου μεταφοράς· επιπροσθέτως, θεωρεί 
ότι θα πρέπει να αρθούν κατά 
προτεραιότητα άμεσες και έμμεσες 
επιδοτήσεις στις οδικές και εναέριες 
μεταφορές, όπως είναι η εξαίρεση της 
κηροζίνης από τους φόρους επί των 
καυσίμων και η εξαίρεση των πτήσεων 
της ΕΕ από τον ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 2
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους των μεταφορών 
(τοπικές εκπομπές, εκπομπές CO2, 
κατακερματισμός των οικοτόπων και 
κόστος υγείας) στις τιμές μεταφοράς με 

1. τονίζει ότι η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους των μεταφορών 
(τοπικές εκπομπές, εκπομπές CO2, 
κατακερματισμός των οικοτόπων και 
κόστος υγείας) στις τιμές μεταφοράς με 
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τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις, η οποία 
θα ισχύσει για όλα τα μέσα μεταφοράς, θα 
οδηγήσει σε μια φιλική προς το 
περιβάλλον επιλογή μέσου μεταφοράς·

τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις, η οποία 
θα ισχύσει για όλα τα μέσα μεταφοράς, 
ανάλογα με το επίπεδο εκπομπής ρύπων, 
θα οδηγήσει σε μια φιλική προς το 
περιβάλλον επιλογή μέσου μεταφοράς·

Or. de

Τροπολογία 3
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επιπλέον ζητεί να καθοριστούν στόχοι 
μείωσης των εκπομπών CO2 για τον 
τομέα των μεταφορών, οι οποίοι να είναι 
συμβατοί με υποχρεωτική συνολική 
μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον 
κατά 30% έως το 2020, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 4
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επιπροσθέτως θεωρεί ότι απαιτείται 
αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση 
πιο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και 
αυτή θα πρέπει να προαχθεί μέσω μιας 
πολιτικής δημόσιας ενημέρωσης· θεωρεί 
ότι τα έσοδα από την εσωτερίκευση του 
κόστους των μεταφορών θα πρέπει να 
επανεπενδυθούν πρωτίστως σε βιώσιμους 
τρόπους μεταφοράς και στο μετριασμό 
των επιπτώσεων στο κλίμα·
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Or. en

Τροπολογία 5
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία και τα ελκυστικά 
συστήματα μαζικών μεταφορών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές 
μεταφορές·

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία καθώς και τα 
ελκυστικά δημόσια και φιλικά προς το 
περιβάλλον τοπικά συστήματα 
μεταφοράς, ειδικότερα όσον αφορά τις 
αστικές μεταφορές·

Or. de

Τροπολογία 6
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία και τα ελκυστικά 
συστήματα μαζικών μεταφορών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές 
μεταφορές·

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία και τα ελκυστικά και 
φιλικότερα προς το περιβάλλον 
συστήματα μαζικών μεταφορών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές 
μεταφορές, χωρίς όμως να παραμελούνται 
και οι μεταφορές στις αγροτικές περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία 7
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία και τα ελκυστικά 
συστήματα μαζικών μεταφορών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές 
μεταφορές· 

2. επισημαίνει τη σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τάση προς μεγαλύτερο βαθμό 
αστικοποίησης της κοινωνίας μας και 
συνεπώς την αυξανόμενη σημασία που 
έχουν η χωροταξία και τα ελκυστικά και 
αποδοτικά συστήματα μαζικών 
μεταφορών, τα οποία είναι 
προσανατολισμένα προς τις νέες 
τεχνολογίες και έχουν τη δυνατότητα να 
ανταγωνισθούν τα οχήματα ιδιωτικής 
χρήσης ως προς ζητήματα κόστους, 
μεθόδου και διάρκειας διαδρομής, 
ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές 
μεταφορές· 

Or. it

Τροπολογία 8
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφοι 2 α (νέα) και 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ελέγχεται ότι το ανώτατο όριο ταχύτητας 
των 50 χλμ./ώρα τηρείται αυστηρώς σε 
αστικές περιοχές· όπως έχουν καταδείξει 
διάφορες μελέτες και έρευνες, τούτο έχει 
διττή επίδραση:  μειώνει, αφενός, τις 
ρυπογόνες εκπομπές και, αφετέρου, τον 
αριθμό των ατυχημάτων και των 
θανάτων λόγω τροχαίων δυστυχημάτων 
που, ως γνωστόν, αφορούν ένα σημαντικό 
ποσοστό του πληθυσμού σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές· 
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2β υπογραμμίζει την ανάγκη να 
θεσμοθετηθεί η έννοια της φιλικής προς 
το περιβάλλον οδήγησης, ή “eco-driving”, 
και να γίνει υποχρεωτική κατά τη 
διαδικασία εκπαίδευσης νέων οδηγών, 
δεδομένου ότι, όπως έχει αποδειχθεί, με 
τη λήψη απλών μέτρων κατά την 
οδήγηση, η κατανάλωση καυσίμου 
μπορεί να μειωθεί έως και 30%, 
μειώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική 
ρύπανση από CO2, άκαυστους 
υδρογονάνθρακες και λεπτόκοκκη σκόνη·      

Or. it

Τροπολογία 9
Bairbre de Brún

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι καλές συγκοινωνιακές 
συνδέσεις προς δημόσιες υπηρεσίες σε 
αγροτικές περιοχές θα μειώσουν τη 
χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων·

Or. en

Τροπολογία 10
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ζητεί να θεσπισθούν Λειτουργικές
Αστικές Περιοχές, προκειμένου να 
δημιουργηθούν συνεκτικές αστικές και 
προαστιακές μεταφορές και να 
αναχαιτισθεί η έξοδος του αγροτικού 
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πληθυσμού·

Or. hu

Τροπολογία 11
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

 3. θεωρεί ότι δεδομένης της αύξησης των 
αναπνευστικών και άλλων ασθενειών που 
σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
η οποία προκαλείται κυρίως από τις 
μεταφορές έχει ζωτική σημασία η 
συμμόρφωση προς κανόνες για την 
ποιότητα του αέρα, όπως αυτοί έχουν 
θεσπισθεί στη νομοθεσία της ΕΕ· 
ιδιαιτέρως για τις διάφορες μορφές 
αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει τη 
θέσπιση ζωνών περιορισμένων εκπομπών
και την εισαγωγή μέτρων εξομάλυνσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων που παρέχουν 
κίνητρο για περπάτημα και χρήση 
ποδηλάτου·

3. θεωρεί ότι δεδομένης της αύξησης των 
αναπνευστικών, καρδιαγγειακών και 
άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία 
προκαλείται κυρίως από τις μεταφορές, 
έχει ζωτική σημασία η συμμόρφωση προς 
κανόνες για την ποιότητα του αέρα, όπως 
αυτοί έχουν θεσπισθεί στη νομοθεσία της 
ΕΕ·  θεωρεί ότι, για να αντιμετωπισθεί το 
ζήτημα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για 
τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως είναι η 
καθιέρωση φίλτρων υψηλής ποιότητας 
για τα πολύ λεπτά στέρεα σωματίδια που 
εκπέμπουν οι μηχανές και ότι πρέπει να 
παρασχεθούν κίνητρα για την ανανέωση 
του στόλου οχημάτων που βρίσκεται σε 
κυκλοφορία και που δεν πληροί τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα Euro 4, Euro 5 και 
Euro 6 (το τελευταίο πρόκειται να τεθεί 
σε ισχύ το 2014)· η μείωση των εκπομπών 
δεν θα πρέπει να περιορισθεί μόνο σε 
οχήματα που χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες, για παράδειγμα νέες 
μηχανές, αλλά θα πρέπει να αφορά επίσης 
αυτά που είναι ήδη σε κυκλοφορία· 
παλαιότερης γενιάς μηχανές μπορούν να 
προσαρμοσθούν με τη χρήση του νέου 
φίλτρου κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν 
να επιτύχουν το χαμηλό επίπεδο 
εκπομπών πολύ λεπτών στέρεων 
σωματιδίων των νέων οχημάτων·  
ιδιαιτέρως για τις διάφορες μορφές 
αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει τη 
θέσπιση ζωνών περιορισμένων εκπομπών 
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(όπως για παράδειγμα περιοχών 30, 
δηλαδή αστικών περιοχών στις οποίες η 
ανώτατη ταχύτητα οχημάτων 
περιορίζεται σε 30 χλμ./ώρα) και την 
εισαγωγή μέτρων εξομάλυνσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων που παρέχουν 
κίνητρο για περπάτημα και χρήση 
ποδηλάτου·

Or. it

Τροπολογία 12
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι δεδομένης της αύξησης των 
αναπνευστικών και άλλων ασθενειών που 
σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
η οποία προκαλείται κυρίως από τις 
μεταφορές έχει ζωτική σημασία η 
συμμόρφωση προς κανόνες για την 
ποιότητα του αέρα, όπως αυτοί έχουν 
θεσπισθεί στη νομοθεσία της ΕΕ· 
ιδιαιτέρως για τις διάφορες μορφές 
αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει τη 
θέσπιση ζωνών περιορισμένων εκπομπών 
και την εισαγωγή μέτρων εξομάλυνσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων που παρέχουν 
κίνητρο για περπάτημα και χρήση 
ποδηλάτου·

3. θεωρεί ότι δεδομένης της αύξησης των 
αναπνευστικών και άλλων ασθενειών που 
σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
η οποία προκαλείται και από τις μεταφορές 
έχει ζωτική σημασία η συμμόρφωση προς 
κανόνες για την ποιότητα του αέρα, όπως 
αυτοί έχουν θεσπισθεί στη νομοθεσία της 
ΕΕ· ιδιαιτέρως για τις διάφορες μορφές 
αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει τη 
θέσπιση ζωνών περιορισμένων εκπομπών 
και την εισαγωγή μέτρων εξομάλυνσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων που παρέχουν 
κίνητρο για περπάτημα και χρήση 
ποδηλάτου, με την επιφύλαξη των αρχών 
της σκοπιμότητας και της 
λειτουργικότητας·

Or. it

Τροπολογία 13
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα 
των πεζών, σε συμφωνία με τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη των Δικαιωμάτων των 
Πεζών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ζητεί επίσης τον 
καθορισμό γενικού χαμηλού ορίου 
ταχύτητας για όλες τις κατοικημένες 
περιοχές· συνιστά να υιοθετηθούν οι 
στόχοι της Χάρτας των Βρυξελλών για το 
ποδήλατο ως επίσημοι πολιτικοί στόχοι 
της ΕΕ και να χρηματοδοτηθούν οι 
επενδύσεις σε διευρωπαϊκές ποδηλατικές 
υποδομές στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΤΕΝ-Τ)·ζητεί η 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
μεταφοράς για άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα να συγκαταλέγεται μεταξύ 
των βασικών αρχών που διέπουν την 
πολιτική μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 14
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί, όσον αφορά τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, να προσαρμοσθούν οι 
μεταφορές στα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, τα οποία έχουν το 
αναφαίρετο δικαίωμα, όπως αυτό 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις μορφές 
μεταφοράς·  αυτό αποτελεί βασική αρχή 
της μη διακριτικής μεταχείρισης στην 
ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων, 
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αποφέρει δε επίσης οφέλη σε οικονομικό, 
πολιτιστικό και τουριστικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 15
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο για μεταφορές 
μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων·

Or. it

Τροπολογία 16
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
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έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· 

έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο, εκκρεμούσας της 
κατασκευής νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, συμβατών με τις δυνατότητες 
του υπάρχοντος δικτύου·   ζητεί, 
επιπροσθέτως, την παροχή κινήτρων για 
την κατασκευή νέων υποδομών 
διατροπικών μεταφορών (οι οποίες θα 
μπορέσουν να βελτιώσουν τη μετατόπιση 
των εμπορευματικών μεταφορών από τις 
οδούς προς το σιδηροδρομικό δίκτυο) και 
τη βελτίωση λειτουργικότητας των 
υποδομών που υφίστανται επί του 
παρόντος·

Or. it

Τροπολογία 17
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
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και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· 

και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω μέτρων 
υποχρεωτικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 18
Matthias Groote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 200811, 
εικόνα 5.1)· είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος·
σημειώνει ότι η εισαγωγή των προτύπων 
Euro 5 & 6 για τις εκπομπές επιβατικών 
οχημάτων και Euro VI για τις εκπομπές 
φορτηγών συμβάλλει και/ή πρόκειται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα, ότι η αναβολή της εφαρμογής 
τους θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και ότι η 
συνεπαγόμενη ανανέωση του στόλου 
οχημάτων θα οδηγήσει στην 
αντικατάσταση παλαιών οχημάτων από 
οχήματα με χαμηλότερες εκπομπές 
ρύπων· εκφράζει ωστόσο τη συνεχιζόμενη 
ανησυχία του για το επίπεδο των οξειδίων 
του αζώτου και των λεπτών σωματιδίων 
(Μηχανισμός Υποβολής Εκθέσεων για τις 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the
European Union" - Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 3/2009.
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Μεταφορές και το Περιβάλλον, έκθεση 
TERM 20081, εικόνα 5.1)· είναι όμως 
ιδιαιτέρως απογοητευμένο από την κατά 
28% αύξηση των εκπομπών CO2 των 
οδικών μεταφορών στη χρονική περίοδο 
1990 - 2006, σε σύγκριση με μείωση 3% 
που σημειώθηκε στους άλλους τομείς· 
ζητεί τη σταδιακή μετάβαση της 
μεταφοράς φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

Or. de

Τροπολογία 19
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 20081, 
εικόνα 5.1)· είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 20081, 
εικόνα 5.1)· είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· ζητεί να διακοπούν 
τα έργα επέκτασης των οδικών δικτύων 
και αντ' αυτού να διευρυνθεί και να 
επεκταθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο·

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the
European Union" - Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 3/2009.
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Or. de

Τροπολογία 20
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές έχουν 
περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές έχουν 
περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 2008, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο και προς άλλα 
ενεργειακώς αποδοτικά μέσα μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 21
Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 

5.  αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος 
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εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 20081, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

(Μηχανισμός Υποβολής Εκθέσεων για τις 
Μεταφορές και το Περιβάλλον, έκθεση 
TERM 20081, εικόνα 5.1)· σημειώνει ότι 
σημαντικές περαιτέρω βελτιώσεις στην 
ποιότητα του αέρα θα επέλθουν χάρη 
στην εφαρμογή των νέων 
συμπεφωνημένων προτύπων για τις 
εκπομπές οχημάτων Euro 5 & 6 (ελαφρά 
οχήματα) και Euro VI (βαρέα οχήματα) 
και, ως αποτέλεσμα της ανανέωσης του 
στόλου των οχημάτων, οι εκπομπές από 
τις οδικές μεταφορές θα μειωθούν 
σημαντικά καθώς παλαιότερα οχήματα 
θα αντικαθιστώνται από νεότερα 
μοντέλα· τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
συνεπώς, να λάβουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να επισπεύσουν την ανανέωση 
του στόλου των οχημάτων·
ανησυχεί όμως ιδιαιτέρως για τις εκπομπές 
CO2 των οδικών μεταφορών, οι οποίες, 
παρά τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
επιβατικά αυτοκίνητα κατά σχεδόν 20% 
από το 1995 και την ετήσια αύξηση της 
τάξεως του 1%, κατά μέσο όρο, που 
σημειώνεται από τη δεκαετία του 1970 
στην αποδοτικότητα των εμπορικών 
οχημάτων όσον αφορά τα καύσιμα, στη 
χρονική περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν 
κατά 28 %, σε σύγκριση με μείωση 3% 
που σημειώθηκε στους άλλους τομείς·
σημειώνει ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα 
της αύξησης της ζήτησης στον τομέα των 
μεταφορών, η οποία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με αύξηση του ΑΕΠ·
απαιτεί, συνεπώς, την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
μείωση των εκπομπών CO2, όπου όλες οι 
εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να 
αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους·  

Or. en

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the
European Union" - Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 3/2009.
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Τροπολογία 22
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 20081, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· ζητεί τη 
σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς 
φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

5. αναγνωρίζει ότι οι οδικές μεταφορές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές 
σωματιδίων (PM 10), οξινιστικών ουσιών 
και προδρόμων ουσιών του όζοντος, αλλά 
εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του 
για το επίπεδο των οξειδίων του αζώτου 
και των λεπτών σωματιδίων (Μηχανισμός 
Υποβολής Εκθέσεων για τις Μεταφορές 
και το Περιβάλλον, έκθεση TERM 20081, 
εικόνα 5.1) είναι όμως ιδιαιτέρως 
απογοητευμένο από τις εκπομπές CO2 των 
οδικών μεταφορών, οι οποίες στη χρονική 
περίοδο 1990 - 2006 αυξήθηκαν κατά 28 
%, σε σύγκριση με μείωση 3% που 
σημειώθηκε στους άλλους τομείς· θεωρεί 
ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη 
οι επιπτώσεις των σωματιδίων μαύρου 
άνθρακα (αιθάλης) στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη και ότι θα πρέπει να 
συνιστάται το φιλτράρισμα των 
σωματιδίων για την εξάλειψη αυτών των 
επιπτώσεων, ώστε να αντισταθμισθεί, 
έστω και μερικώς, η αύξηση ή η 
ανεπαρκής μείωση των εκπομπών CO2·
ζητεί τη σταδιακή μετάβαση της 
μεταφοράς φορτίων από τις οδούς προς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 23
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the
European Union" - Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 3/2009.
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι ο τομέας των 
μεταφορών απέτυχε να μειώσει ουσιωδώς 
τη χρήση ορυκτών καυσίμων, δεδομένου 
ότι το 97% του τομέα εξακολουθεί να 
εξαρτάται από τέτοιες πηγές· αυτή η 
εξάρτηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
παγκόσμια ασφάλεια και τα διαθέσιμα 
αποθέματα·

Or. ro

Τροπολογία 24
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει τη σημασία του κύριου άξονα 
Βορρά - Νότου του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, ιδιαιτέρως με 
δεδομένο ότι, ελλείψει 
αυτοκινητοδρόμων, η διευρωπαϊκή 
κυκλοφορία οχημάτων διέρχεται από τις 
πόλεις της περιοχής, προκαλώντας 
σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση·

Or. hu

Τροπολογία 25
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να άρουν τα τοπικά εμπόδια 
που επιβραδύνουν τη δημιουργία 
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διαδρόμων σιδηροδρομικής 
επικοινωνίας· 

Or. it

Τροπολογία 26
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι οι 
εκπομπές SOx και NOx από τις θαλάσσιες 
μεταφορές αναμένεται έως το 2020 να 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμες με 
αυτές από τις χερσαίες μεταφορές και διότι 
η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) να θεσπίσει σύστημα 
μείωσης εκπομπών CO2 απέτυχε· ζητεί ως 
εκ τούτου επιτακτικά να ενταχθούν οι 
θαλάσσιες μεταφορές στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών·

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι οι 
εκπομπές SOx και NOx από τις θαλάσσιες 
μεταφορές αναμένεται έως το 2020 να 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμες με 
αυτές από τις χερσαίες μεταφορές και διότι 
η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) να θεσπίσει σύστημα 
μείωσης εκπομπών CO2 απέτυχε·

Or. it

Τροπολογία 27
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι οι 
εκπομπές SOx και NOx από τις θαλάσσιες 
μεταφορές αναμένεται έως το 2020 να 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμες με 
αυτές από τις χερσαίες μεταφορές και διότι 
η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) να θεσπίσει σύστημα 
μείωσης εκπομπών CO2 απέτυχε· ζητεί ως 
εκ τούτου επιτακτικά να ενταχθούν οι 

6. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό, οι θαλάσσιες 
μεταφορές εκπέμπουν 3 έως 5 φορές 
λιγότερο CO2 από τις χερσαίες 
μεταφορές, ωστόσο εκφράζει την 
ανησυχία του διότι οι εκπομπές SOx και 
NOx από τις θαλάσσιες μεταφορές 
αναμένεται έως το 2020 να είναι κατά 
προσέγγιση ισοδύναμες με αυτές από τις 
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θαλάσσιες μεταφορές στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών·

χερσαίες μεταφορές και διότι η 
προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) να θεσπίσει σύστημα 
μείωσης εκπομπών CO2 δεν 
ολοκληρώθηκε· ζητεί επιτακτικά να 
εξεταστεί κατά πόσον είναι δυνατόν να 
ενταχθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών 
εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και 
αφού ληφθούν υπόψη ο διεθνής 
χαρακτήρας των θαλασσίων μεταφορών 
και η πιθανή διαρροή διοξειδίου του 
άνθρακα προς λιμάνια εκτός ΕΕ και προς 
τις χερσαίες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 28
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι οι 
εκπομπές SOx και NOx από τις θαλάσσιες 
μεταφορές αναμένεται έως το 2020 να 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμες με 
αυτές από τις χερσαίες μεταφορές και 
διότι η προσπάθεια του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να 
θεσπίσει σύστημα μείωσης εκπομπών 
CO2 απέτυχε· ζητεί ως εκ τούτου
επιτακτικά να ενταχθούν οι θαλάσσιες 
μεταφορές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Εμπορίας Εκπομπών·

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι 
αναμένεται αύξηση 40% των εκπομπών
SOx και NOx από τις θαλάσσιες 
μεταφορές μεταξύ των ετών 2000 και 
2020, οπότε οι εκπομπές αυτές θα είναι 
πιθανώς ισοδύναμες με το σύνολο των 
εκπομπών από όλες τις μορφές χερσαίων 
μεταφορών ή και θα τις υπερβαίνουν και 
καλεί την Επιτροπή να δράσει σύμφωνα 
με τους αναθεωρημένους στόχους 
αναφορικά με τις εκπομπές SOx και NOx 
που ενέκρινε ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός το 2008, επισπεύδοντας τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να 
ανακηρύξει η ΕΕ όλες τις θάλασσές της 
ως περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx 
και NOx· εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του διότι ο Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός εξακολουθούν 
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να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε 
δεσμευτικά μέτρα για να ελέγξουν τις 
κλιματικές επιπτώσεις της αεροπορίας 
και της ναυτιλίας στα 12 χρόνια που 
μεσολάβησαν από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο· ζητεί την 
επείγουσα λήψη δεσμευτικών μέτρων, με 
τα οποία θα εισάγονται ανώτατα όρια για 
τις εκπομπές από τον τομέα των 
μεταφορών και τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στους ίδιους στόχους 
μείωσης με αυτούς που ισχύουν για 
άλλους τομείς της οικονομίας στις 
αναπτυγμένες χώρες· ζητεί επίσης να 
τεθεί το 50% τουλάχιστον των 
δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα σε 
πλειστηριασμό·  ελλείψει σημαντικών 
παγκοσμίων στόχων και μέτρων, καλεί 
την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως 
προτάσεις για την ένταξη των θαλασσίων 
μεταφορών στους στόχους της ΕΕ για 
μείωση εκπομπών και στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, όπως 
προβλέπεται στη δέσμη μέτρων σχετικά 
με τις κλιματικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 29
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
Επιτροπή δεν τήρησε τη δέσμευσή της να 
αντιμετωπίσει τον κλιματικό αντίκτυπο 
των εκπομπών NOx από την αεροπορία 
με χωριστή νομική πράξη και ζητεί 
συνεπώς την εισαγωγή 
πολλαπλασιαστικού συντελεστή για την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Καθαρής 
Ανάπτυξης και του Μηχανισμού της Από 
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Κοινού Υλοποίησης (CDM&JI) ή την 
εισαγωγή πιστώσεων εκπομπών που 
εκδίδονται για άλλους κλάδους από τις 
επιχειρήσεις αεροπορίας αρχής γενομένης 
από το 2012· καλεί την ΕΕ να 
διασφαλίσει ότι λαμβάνεται πλήρως 
υπόψη ο αντίκτυπος των αεροπορικών 
μεταφορών στο κλίμα σε όλες τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πράξεις 
κλιματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 30
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μόνο μια ριζική αλλαγή στην 
τεχνολογία μπορεί να φέρει τη μείωση 
εκπομπών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε 
και τη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν τί συνιστά κίνητρο για 
δυνατή καινοτομία προερχόμενη από την 
Ε&Α και τί ορθώνεται ως εμπόδιο σε 
αυτήν και να δώσουν προτεραιότητα στην 
επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές·

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μια ριζική αλλαγή στην τεχνολογία 
μπορεί να φέρει τη μείωση εκπομπών που 
τόσο πολύ χρειαζόμαστε και τη μετάβαση 
σε μεταφορές χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προσδιορίσουν τί συνιστά 
κίνητρο για δυνατή καινοτομία 
προερχόμενη από την Ε&Α και τί 
ορθώνεται ως εμπόδιο σε αυτήν και να 
δώσουν προτεραιότητα στην επένδυση σε 
φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 31
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μόνο μια ριζική αλλαγή στην 
τεχνολογία μπορεί να φέρει τη μείωση 
εκπομπών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε 
και τη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν τί συνιστά κίνητρο για 
δυνατή καινοτομία προερχόμενη από την 
Ε&Α και τί ορθώνεται ως εμπόδιο σε 
αυτήν και να δώσουν προτεραιότητα στην 
επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές·

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μόνο μια ριζική οικολογική 
μεταστροφή μπορεί να φέρει τη μείωση 
εκπομπών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε 
και τη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· επισημαίνει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι είναι 
ήδη τεχνικώς εφικτή η σημαντική και 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση μείωση 
των εκπομπών ρύπων που προέρχονται 
από τις μεταφορές· τονίζει ότι, στις 
προσεχείς δεκαετίες, τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα δεν αποτελούν το μέσο για 
τον τόσο αναγκαίο περιορισμό των 
εκπομπών ρύπων· τονίζει ότι η παρούσα 
κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία 
καταδεικνύει μια γενική έλλειψη 
υποδομών και ότι  πρέπει αυτή να 
προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις·
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προσδιορίσουν τί συνιστά κίνητρο 
για δυνατή καινοτομία προερχόμενη από 
την Ε&Α και τί ορθώνεται ως εμπόδιο σε
αυτήν και να δώσουν προτεραιότητα στην 
επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές·

Or. de

Τροπολογία 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μόνο μια ριζική αλλαγή στην 

7. θεωρεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
καίριο παράγοντα στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τις μεταφορές, 
διότι μόνο μια ριζική αλλαγή στην 
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τεχνολογία μπορεί να φέρει τη μείωση 
εκπομπών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε 
και τη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν τί συνιστά κίνητρο για 
δυνατή καινοτομία προερχόμενη από την 
Ε&Α και τί ορθώνεται ως εμπόδιο σε 
αυτήν και να δώσουν προτεραιότητα στην 
επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές·

τεχνολογία μπορεί να φέρει τη μείωση 
εκπομπών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε 
και τη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν τί συνιστά κίνητρο για 
δυνατή καινοτομία προερχόμενη από την 
Ε&Α και τί ορθώνεται ως εμπόδιο σε 
αυτήν και να δώσουν προτεραιότητα στην 
επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
υποδομές, για παράδειγμα ευφυή δίκτυα 
για ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις, φυσικό 
αέριο και βιομεθάνιο από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και δίκτυα παροχής 
υδρογόνου· καλεί την Επιτροπή να μην 
παραλείψει να λάβει υπόψη την επίδραση 
τεχνολογιών εντός των οχημάτων στην 
οδηγική συμπεριφορά, δεδομένου ότι οι 
τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν 
στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 
και των εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία 33
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, παρά την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις 
μεταφορές, τα οφέλη που αποκομίστηκαν 
σε απόδοση δεν είχαν ως αποτέλεσμα μια 
συνολική μείωση στην κατανάλωση 
καυσίμου, λόγω της αύξησης της 
ζήτησης για μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 34
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. ζητεί επειγόντως, προκειμένου να 
προστατευθούν οι υπάρχουσες υποδομές, 
ιδίως οι δημόσιες αστικές μεταφορές, να 
αναδιαρθρωθεί το σύστημα 
επιχορηγήσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
δίδεται στη συντήρηση και την 
αναβάθμιση υπαρχόντων αξόνων, 
τουλάχιστον η ίδια προτεραιότητα που 
δόθηκε στην κατασκευή νέων αξόνων 
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες·  

Or. hu

Τροπολογία 35
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
CIVITAS η οποία παρέχει τη δυνατότητα 
στις πόλεις να αντλούν διδάγματα η μία 
από τις πρακτικές της άλλης.

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του Συμφώνου 
των Δημάρχων, της πρωτοβουλίας 
CIVITAS και άλλων, οι οποίες παρέχουν 
τη δυνατότητα στις πόλεις να αντλούν 
διδάγματα η μία από τις πρακτικές της 
άλλης·

Or. en
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Τροπολογία 36
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a.  αναγνωρίζοντας ότι η δυνατότητα για 
περιβαλλοντικώς βιώσιμες μεταφορές δεν 
είναι απεριόριστη, ζητεί να εγκριθούν, 
εντός της ΕΕ, καθώς και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, πολιτικές διαχείρισης της 
ζήτησης , οι οποίες να έχουν επίδραση 
στους κανόνες που διέπουν το εμπόριο 
και τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 37
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. θεωρεί ότι η συντήρηση, η 
αναβάθμιση και η ευφυής χρήση των 
υφισταμένων υποδομών μεταφορών 
πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι νέων 
κατασκευών· ζητεί οι επενδύσεις σε νέες 
υποδομές να γίνονται κυρίως για έργα 
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως είναι οι 
δημόσιες μεταφορές, οι ποδηλατόδρομοι, 
η διατροπικότητα και η οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 38
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. ζητεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για 
έργα στον τομέα μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των δανείων από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να 
εξαρτάται από αξιόπιστα γενικά Σχέδια 
για Βιώσιμες Μεταφορές που θα 
παρουσιάζει κάθε κράτος και περιφέρεια 
και ζητεί επίσης να αντικατασταθεί η 
προσέγγιση των έργων προτεραιότητας 
από μια προσέγγιση των δικτύων 
προτεραιότητας· εμμένει στην ενίσχυση 
της δημόσιας διαβούλευσης και των 
κανόνων διαφάνειας καθώς και σε 
βελτιωμένη εφαρμογή και επιβολή της 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και της νομοθεσίας για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά 
στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 39
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
κατάρτιση σχεδίου δράσης για την 
αστική κινητικότητα, συνιστά τη θέσπιση 
ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης 
αστικής συγκοινωνίας και κινητικότητας 
σε αστικά συγκροτήματα με 
περισσότερους από 100.000 κατοίκους 
και συνιστά να εξαρτάται η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση στον τομέα των αστικών 
μεταφορών από την ύπαρξη τέτοιων 
σχεδίων· 

Or. en


