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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι ένα βιώσιμο και φιλοπεριβαλλοντικό δίκτυο μεταφορών αποτελεί  το 
"νευρικό σύστημα" της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο οποίο πρέπει να δοθούν τα 
απαραίτητα κίνητρα για την μετάβαση σε συστήματα πρόωσης χωρίς ορυκτά καύσιμα 
όπου αυτό είναι εφικτό· 

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι εκπομπές CO2, αλλά και οι εκπομπές CO, NOx, ΠΟΕ 
και SO4, έχουν σοβαρές συνέπειες  για την ποιότητα του αέρα, πρωτίστως στις αστικές 
περιοχές, και κατά συνέπεια για την υγεία των ανθρώπων υπό την μορφή 
πνευμονοπαθειών και καρκίνων διαφόρων ειδών·

3. είναι της άποψης ότι, εξαιτίας της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, 
εναλλακτικές και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές θα αποκτήσουν κατά πάσα πιθανότητα 
μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που θα έχουν εγκατασταθεί οι κατάλληλες υποδομές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι μπορούμε από τώρα να εξοικονομούμε ενέργεια και καύσιμο με την 
οικολογική οδήγηση, και ότι οι τεχνικές εξοικονόμησης καυσίμου θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και να προωθηθούν και σε άλλους τρόπους μεταφορών, όπως για τις 
συνεχείς προσγειώσεις αεροσκαφών·

4. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν βελτιώσεις ως προς τις 
εκπομπές από μεταφορές που προωθούνται με ορυκτά καύσιμα έχουν πάντοτε  
αντισταθμιστεί με αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα συμφόρηση και ατμοσφαιρική 
ρύπανση που εξακολουθεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα βάσει του νόμου όρια· εμμένει 
ως εκ τούτου στην μετάβαση σε διαφορετική τεχνολογία ή στην καλύτερη δυνατή τεχνική 
με βάση ορυκτά καύσιμα, και υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την έρευνα που διεξάγεται με ή 
χωρίς χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ, που αποβλέπει στην επιτάχυνση της εισαγωγής 
οικολογικών καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών

5. εμμένει στο γεγονός ότι, όπου τα εν λόγω κίνητρα δεν λειτουργούν με βάση τους όρους 
της αγοράς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το θάρρος να επεμβαίνουν·

6. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι αρκετές περιοχές στην ΕΕ των οποίων οι ανάγκες 
στον τομέα των μεταφορών δεν έχουν καλυφθεί ακόμα, πρέπει καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την κάλυψη της υστέρησης αυτής και θα παρουσιάσουν ακόμα μεγάλη 
αύξηση των μεταφορών από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές και η 
οικονομία θα έχει ανακάμψει· θεωρεί ως εκ τούτου ότι είναι επίσης σημαντικό οι 
μελλοντικές δράσεις να επικεντρώνονται στην εξάλειψη των ανισοτήτων ως προς την 
ανάπτυξη των υποδομών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών  περιοχών / χωρών· 

7. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προωθήσει το πανευρωπαϊκό δίκτυο 
συνδυασμένων μεταφορών και να του παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση·

8. συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει και, εφόσον ενδείκνυται, να 
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διοργανώνει από κοινού με τα κράτη μέλη εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τις φιλικές 
προς το περιβάλλον εναλλακτικές μεταφορές, ειδικότερα σε ευαίσθητες αστικές περιοχές 
όπου η ποιότητα του αέρα και η ηχορύπανση απειλούν την ανθρώπινη υγεία·

9. είναι της άποψης ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και το σύστημα SESAR καθιστούν 
σαφές πώς η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί κατά +/- 10% πέραν από τη θέση 
σε χρήση νέων, αποδοτικών ως προς τα καύσιμα και σχετικά αθόρυβων αεροσκαφών·

10. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι για μια μαζική στροφή προς νέα τεχνολογία στον τομέα 
των μεταφορών απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα, και ότι δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στα επιμέρους κράτη μέλη, αλλά ενθαρρύνει 
εν τω μεταξύ τις οικολογικές καινοτομίες και την ορθολογική χρήση των ορυκτών 
καυσίμων, που αυτή τη στιγμή συνιστούν ακόμα τον ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών από τις μεταφορές·

11. εμμένει στην ορθή εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων περί ωραρίου εργασίας, προς όφελος 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων του τομέα των μεταφορών.  


