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Τροπολογία 1
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η οικονομία της 
κινητικότητας έχει κεντρική σημασία για 
την Ευρώπη. Από τη μια αυξάνεται η 
αποδοτικότητα της οικονομίας μέσω των 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
μεταφορών και διασφαλίζεται η 
κοινωνική συμμετοχή, από την άλλη η 
οικονομία της κινητικότητας είναι 
βασικός τομέας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας με πολλές θέσεις 
απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 2
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών 
παρουσίασε βελτίωση κατά τα τελευταία 
έτη επιτρέποντας σημαντική μείωση των 
εκπομπών CO2/km ·θεωρεί ωστόσο ότι οι 
σχετικές βελτιώσεις σε σχέση με τις 
ρυπογόνες εκπομπές έχουν εξουδετερωθεί 
από τη σταθερή αύξηση της ζήτησης στον 
τομέα των μεταφορών, ειδικά των οδικών· 
υπενθυμίζει ότι η συμφόρηση στις πόλεις 
ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 
και το 70% των υπολοίπων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγουν τα οχήματα·

1. διαπιστώνει ότι η ενεργειακή απόδοση 
στο πλαίσιο των διαφόρων τρόπων 
μεταφορών παρουσίασε βελτίωση κατά τα 
τελευταία έτη επιτρέποντας σημαντική 
μείωση των εκπομπών CO2/km ·θεωρεί 
ωστόσο ότι οι σχετικές βελτιώσεις σε 
σχέση με τις ρυπογόνες εκπομπές έχουν 
εξουδετερωθεί από τη σταθερή αύξηση της 
ζήτησης στον τομέα των μεταφορών, 
ειδικά των οδικών· υπενθυμίζει ότι η 
συμφόρηση στις πόλεις ευθύνεται για το 
40% των εκπομπών CO2 και το 70% των 
υπολοίπων ρυπογόνων εκπομπών που 
παράγουν τα οχήματα, 
αντιπροσωπεύοντας τη δεύτερη πηγή 
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εκπομπών NOx και PM10, αμφότερων 
ιδιαίτερα βλαπτικών για την ανθρώπινη 
υγεία· επισημαίνει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν οι πιο εξελιγμένες 
τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών 
όχι μόνο στα οχήματα νέας παραγωγής 
αλλά και στα οχήματα που ήδη 
κυκλοφορούν·

Or. it

Τροπολογία 3
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών 
παρουσίασε βελτίωση κατά τα τελευταία 
έτη επιτρέποντας σημαντική μείωση των 
εκπομπών CO2/km· θεωρεί ωστόσο ότι οι 
σχετικές βελτιώσεις σε σχέση με τις 
ρυπογόνες εκπομπές έχουν εξουδετερωθεί 
από τη σταθερή αύξηση της ζήτησης στον 
τομέα των μεταφορών, ειδικά των οδικών· 
υπενθυμίζει ότι η συμφόρηση στις πόλεις 
ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 
και το 70% των υπολοίπων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγουν τα οχήματα·

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών
θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο στα 
προσεχή χρόνια , ώστε να μειωθούν 
σημαντικά οι εκπομπές CO2/km και 
εκφράζει τη λύπη του που οι σχετικές 
βελτιώσεις σε σχέση με τις ρυπογόνες 
εκπομπές έχουν εξουδετερωθεί από τη 
σταθερή αύξηση της ζήτησης στον τομέα 
των μεταφορών, ειδικά των οδικών· 
υπενθυμίζει ότι η συμφόρηση στις πόλεις 
ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 
και το 70% των υπολοίπων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγουν τα οχήματα· 

Or. fr

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών 
παρουσίασε βελτίωση κατά τα τελευταία
έτη επιτρέποντας σημαντική μείωση των 
εκπομπών CO2/km ·θεωρεί ωστόσο ότι οι 
σχετικές βελτιώσεις σε σχέση με τις 
ρυπογόνες εκπομπές έχουν εξουδετερωθεί 
από τη σταθερή αύξηση της ζήτησης στον 
τομέα των μεταφορών, ειδικά των οδικών· 
υπενθυμίζει ότι η συμφόρηση στις πόλεις 
ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 
και το 70% των υπολοίπων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγουν τα οχήματα·

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση στο 
πλαίσιο των διαφόρων τρόπων μεταφορών 
παρουσίασε βελτίωση κατά τα τελευταία 
έτη επιτρέποντας σημαντική μείωση των 
εκπομπών CO2/km ·θεωρεί ωστόσο ότι οι 
σχετικές βελτιώσεις σε σχέση με τις 
ρυπογόνες εκπομπές έχουν εξουδετερωθεί 
από τη σταθερή αύξηση της ζήτησης στον 
τομέα των μεταφορών, ειδικά των οδικών· 
υπενθυμίζει ότι η συμφόρηση στις πόλεις 
ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 
και το 70% των υπολοίπων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγουν τα οχήματα· 
πιστεύει ότι κάθε νέα λύση για τη μείωση 
εκπομπών  CO2 στις οδικές μεταφορές 
πρέπει να εξετάζεται άνευ όρων·

Or. en

Τροπολογία 5
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το σύστημα μεταφορών 
πρέπει  να εξασφαλίζει στους 
καταναλωτές τις καλύτερες δυνατές 
επιλογές στην κινητικότητα, που θα 
συνδυάζουν βιώσιμες λύσεις με 
αποτελεσματικές υπηρεσίες· σημειώνει 
ότι μια καλύτερη ενοποίηση των 
διαφόρων τρόπων μεταφοράς θα 
βελτιώσει τη συνολική 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί προτεραιότητα την ανάπτυξη 
θαλάσσιων διαδρόμων καθώς και των 
θαλάσσιων και σιδηροδρομικών 
μεταφορών ως φθηνότερων και 
οικολογικότερων τρόπων μεταφοράς·

Or. ro

Τροπολογία 7
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού 
κόστους προκειμένου να 
επανεξισορροπηθεί η χρήση των 
διαφόρων τρόπων μεταφοράς και να 
προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

2. θεωρεί δεδομένο ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· πιστεύει 
επομένως ότι πρέπει να δοθεί επειγόντως 
μεγαλύτερη σημασία στην αρχή του 
συνδυασμού μεταφορών και στην 
αλληλουχία των τρόπων μεταφοράς, ενώ 
πρέπει να ενισχυθούν οι τρόποι 
μεταφοράς ανάλογα με το δυναμικό τους 
στην επιδίωξη της  ποιότητας και να 
αναπτυχθούν σε ένα ενοποιημένο δίκτυο 
μεταφορών·

Or. de
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Τροπολογία 8
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω της αναπτύξεως
ενός διαλειτουργικού και συνδυασμένου
συστήματος μεταφορών θα καταστεί 
δυνατή η ενίσχυση της ενεργειακής 
απόδοσης· υπογραμμίζει σχετικά τη 
σημασία που έχει η εσωτερικοποίηση του 
εξωτερικού κόστους ως πιθανής 
συμπληρωματικής λύσης προκειμένου να 
επανεξισορροπηθεί η χρήση των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και να προωθηθεί, 
όπου είναι δυνατόν, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς , πράγμα 
που θα μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
και τις εκπομπές CO2, NOx και PM10·

Or. it

Τροπολογία 9
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
της ενίσχυσης των δικτύων ποιοτικών 
δημόσιων μεταφορών σε τιμές 
προσβάσιμες στον ευρύ κοινό, 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
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ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς· χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

Or. pt

Τροπολογία 10
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει το 
επείγον της ταχύτατα αυξανόμενης 
διαλειτουργικότητας και, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 11
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
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καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς και 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που 
ξεκινούν από όλους τους τύπους αέριων 
και υγρών καυσίμων, όπως LPG, LNG 
και CNG, και φθάνουν ώς τον 
ηλεκτρισμό·

Or. en
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Τροπολογία 13
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς·

2. θεωρεί ότι μόνο μέσω ενός 
διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών 
θα καταστεί δυνατός στο μέλλον ο 
καλύτερος συνδυασμός των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς και η βελτίωση στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· υπογραμμίζει 
σχετικά τη σημασία που έχει η 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
προκειμένου να επανεξισορροπηθεί η 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
και να προωθηθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση των λιγότερο 
ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς· στηρίζει 
ιδιαίτερα την ηλεκτροκίνηση για την 
αύξηση της χρήσης τεχνολογιών με 
χαμηλές εκπομπές CO2 καθώς και της 
συνολικής απόδοσης στον τομέα των 
μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία 14
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αναγνωρίζει τη σημασία του 
δημόσιου τομέα στη βελτίωση της 
δημόσιας πρόσβασης σε λιγότερο 
ρυπαντικές υπηρεσίες δημόσιων 
μεταφορών, στην ανάπτυξη βασικών 
τομέων της οικονομίας, ιδίως του 
ενεργειακού τομέα, στη βιομηχανία και 
τον τουρισμό, στην προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και 
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περιφερειακής συνοχής και στην 
ενίσχυση του κρατικού ρόλου ως προς τη 
ρύθμιση της αγοράς, τη συμμετοχή και 
παρέμβαση σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις χρηστών, με αποτέλεσμα να 
αποκτά  καθοδηγητικό ρόλο στις 
υπηρεσίες εφοδιασμού δημοσίου 
συμφέροντος· τονίζει ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρικές 
σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στις μεταφορές το μόνο που 
επιτυγχάνουν είναι να διευκολύνουν τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
οικονομικών ομάδων και να παρέχουν 
κάλυψη σε ιδιωτικοποιήσεις που 
βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και το 
συμφέρον όσων χρησιμοποιούν τις 
δημόσιες μεταφορές·

Or. pt

Τροπολογία 15
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
εσωτερίκευσης εξωτερικών δαπανών σε 
όλους τους τρόπους μεταφορών, 
προκειμένου να εξισορροπηθούν και πάλι 
τα οφέλη και το δυναμικό των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς καθώς και να 
προαχθεί, όπου είναι δυνατόν και 
αναγκαίο, η χρήση φιλικότερων προς το 
περιβάλλον τρόπων μεταφοράς·

Or. de
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Τροπολογία 16
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, 
θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των 
ροών κυκλοφορίας και τη μείωση της 
συμφόρησης στις πόλεις και εκτός αυτών· 
παρατηρεί ότι υπερβολικά πολλά βαρέα 
οχήματα ταξιδεύουν συχνά χωρίς φορτίο ή 
ημιπλήρη δημιουργώντας ανώφελη 
συμφόρηση στους δρόμους· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές 
στήριξης της ζήτησης για καινοτομία εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομές·

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo 
και το EGNOS, θα επιτρέψουν τη 
βελτιστοποίηση των ροών κυκλοφορίας , 
μειώνοντας έτσι τη συμφόρηση στις 
πόλεις και εκτός αυτών, ενώ θα 
συμβάλουν και στη μείωση των 
ρυπογόνων εκπομπών και των 
αυτοκινητικών δυστυχημάτων· παρατηρεί 
ότι υπερβολικά πολλά βαρέα οχήματα 
ταξιδεύουν συχνά χωρίς φορτίο ή 
ημιπλήρη δημιουργώντας ανώφελη 
συμφόρηση στους δρόμους και 
καθιστώντας τις πιο επικίνδυνες· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές στήριξης της ζήτησης για 
καινοτομία εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα
στο χώρο των μεταφορών και της 
επιμελητείας·

Or. it

Τροπολογία 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, 
θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των 
ροών κυκλοφορίας και τη μείωση της 
συμφόρησης στις πόλεις και εκτός αυτών· 
παρατηρεί ότι υπερβολικά πολλά βαρέα 

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, 
θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των 
ροών κυκλοφορίας και τη μείωση της 
συμφόρησης στις πόλεις και εκτός αυτών· 
παρατηρεί ότι υπερβολικά πολλά βαρέα 
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οχήματα ταξιδεύουν συχνά χωρίς φορτίο ή 
ημιπλήρη δημιουργώντας ανώφελη 
συμφόρηση στους δρόμους· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές 
στήριξης της ζήτησης για καινοτομία εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομές·

οχήματα ταξιδεύουν συχνά χωρίς φορτίο ή 
ημιπλήρη δημιουργώντας ανώφελη 
συμφόρηση στους δρόμους και ο αριθμός 
ΙΧ με έναν μόνο επιβάτη αυξάνεται, 
πράγμα που οδηγεί σε αύξηση της 
κυκλοφορίας και πολύ μεγαλύτερη 
κατανάλωση καυσίμων· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές 
στήριξης της ζήτησης για καινοτομία εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομές·

Or. en

Τροπολογία 18
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, 
θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των 
ροών κυκλοφορίας και τη μείωση της 
συμφόρησης στις πόλεις και εκτός αυτών· 
παρατηρεί ότι υπερβολικά πολλά βαρέα 
οχήματα ταξιδεύουν συχνά χωρίς φορτίο 
ή ημιπλήρη δημιουργώντας ανώφελη 
συμφόρηση στους δρόμους· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές 
στήριξης της ζήτησης για καινοτομία εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομές·

3. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (TIC) από κοινού με το 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, 
θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των 
ροών κυκλοφορίας και τη μείωση της 
συμφόρησης στις πόλεις και εκτός αυτών· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές στήριξης της ζήτησης για 
καινοτομία εκ μέρους του ιδιωτικού τομές·

Or. de

Τροπολογία 19
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπισθούν 
οι αναγκαίες γενικές προϋποθέσεις και 
ανοικτές προδιαγραφές για φιλόδοξες
τεχνολογίες, χωρίς αθέμιτη εύνοια σε 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι, για να βελτιωθεί η 
ασφάλεια για όλους όσους αποτελούν 
μέρος της κυκλοφορίας, η αστική 
ανάπτυξη πρέπει να λάβει υπόψη μια πιο 
βιώσιμη αστική και δι-αστική 
κινητικότητα·

Or. ro

Τροπολογία 21
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
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επενδύσεις  στις υποδομές και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

επενδύσεις στις υποδομές, με σκοπό να 
γίνουν οι μεταφορές προσβάσιμες σε 
όλους, ιδίως στα άτομα μειωμένης 
κινητικότητας, και τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών, να προωθήσουν τη χρήση των 
δημοσίων μέσων συγκοινωνίας και να 
καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 22
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις  στις υποδομές και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις  στις υποδομές και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
οδική ασφάλεια και γενικότερα η 
ασφάλεια οχημάτων με την εισαγωγή 
εξελιγμένων τεχνολογιών·
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Or. en

Τροπολογία 23
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις  στις υποδομές και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα διατροπικά ευφυή 
συστήματα ενημέρωσης και ανάπτυξης 
των μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά 
του για τις διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο 
(όπως SESAR, ERTMS, RIS και 
SafeSeaNet)· καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις επενδύσεις  στις υποδομές 
και ειδικότερα στα διατροπικά ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα ευφυή συστήματα 
ενημέρωσης και ανάπτυξης των 
μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά του 

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για 
την επιμελητεία τα διατροπικά ευφυή 
συστήματα ενημέρωσης και ανάπτυξης 
των μεταφορών· εκφράζει την ευαρέσκειά 
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για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο (όπως 
SESAR, ERTMS, RIS και SafeSeaNet)· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις  στις υποδομές και τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, να προωθήσουν τη 
χρήση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας 
και να καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

του για τις διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο 
(όπως SESAR, ERTMS, RIS και 
SafeSeaNet)· καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις επενδύσεις  στις υποδομές 
και τα διατροπικά ευφυή συστήματα 
μεταφορών, να προωθήσουν τη χρήση των 
δημοσίων μέσων συγκοινωνίας και να 
καθιερώσουν μια διαλειτουργική 
τιμολόγηση με την έκδοση εισιτηρίων για 
περισσότερα του ενός μέσα συγκοινωνίας 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς, να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 25
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει τη σημασία της 
ηλεκτροκίνησης όχι μόνο ως μέσου για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
μεταφορών στο σύνολό της αλλά και ως 
μέσου για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας στο σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρισμού, ώστε να 
ενισχύει την απόδοσή του· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ταχθούν 
σαφώς, έχοντας τη στήριξη των τοπικών 
αρχών,  υπέρ των έργων που 
καταδεικνύουν την τεχνική  και 
ενεργειακή βιωσιμότητα της 
ηλεκτροκίνησης στα αστικά 
περιβάλλοντα καθώς και να παράσχουν 
τη βάση για τον καθορισμό των 
ρυθμιστικών διατάξεων που ευνοούν 
αυτή την τεχνολογία, όπως φορολογικά 
μέτρα για την αγορά ή χρήση των 
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οχημάτων, την έγκριση τύπου, τις τιμές 
εφοδιασμού κ.ά.·

Or. es

Τροπολογία 26
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στο θέμα της οδικής 
ασφάλειας μέσω της χρήσεως των νέων 
τεχνολογιών, των συστημάτων 
ραδιοπλοήγησης και των όλο και πιο 
δεσμευτικών τεχνικο-κατασκευαστικών 
προδιαγραφών, π.χ. για την προστασία 
των πεζών· παρατηρεί ωστόσο ότι ο 
στόχος που έθεσε το Λευκό Βιβλίο το 
2001 για τη μείωση στο μισό των 
θυμάτων αυτοκινητικών δυστυχημάτων
μέσα στο 2010 δεν έχει επιτευχθεί·

Or. it

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη βιώσιμων 
μεταφορών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες ατόμων με αναπηρία, για να 
διευκολύνει την κινητικότητά τους·

Or. ro
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Τροπολογία 28
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική 
για την ενίσχυση μιας οικονομίας 
βιώσιμης με χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμων, η οποία εξετάζει και 
διαχειρίζεται σε κοινή βάση την 
καινοτομία, όπως τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ΙΤS), την προώθηση της 
έρευνας, το δίκαιο περί ανταγωνισμού,
τους κανόνες εσωτερικής αγοράς (π.χ. 
καμποτάζ) και την πολιτική επιμελητείας·

Or. de

Τροπολογία 29
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. παροτρύνει τη βιομηχανία και τους 
ερευνητικούς φορείς να αυξήσουν και να 
αναπτύξουν περαιτέρω ευρωπαϊκές 
τεχνολογίες ανταγωνιστικές στις διεθνείς 
αγορές, που έχουν σκοπό να βελτιώσουν 
την ασφάλεια και την οικολογική 
συμβατότητα όλων των τυπολογιών 
οχημάτων, είτε πρόκειται για ΙΧ είτε για 
οχήματα δημόσιας και εμπορικής 
χρήσης·

Or. it
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Τροπολογία 30
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ενθαρρύνει τους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων να 
εφαρμόζουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες 
σχετικά με τις ελάχιστες πληροφορίες 
που αφορούν τη διάδραση μεταξύ οδού 
και οχήματος και τις κλιματικές 
συνθήκες καθώς και να γενικεύσουν το 
σύστημα "in-vehicle" της προβολής των 
βασικών στοιχείων στον υαλοπίνακα 
(ταχύτητα, πλοήγηση, χρόνος 
οδήγησης...), ώστε να ενθαρρυνθεί η 
οικολογική συμπεριφορά των οδηγών·  
καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν νέες 
εκστρατείες πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης που θα απευθύνονται σε 
όσους συμμετέχουν στην κυκλοφορία·

Or. it

Τροπολογία 31
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την έρευνα στον 
τομέα των μεταφορών, της ασφάλειας και 
της βιώσιμης κινητικότητας, να λάβουν 
θετικά μέτρα υπέρ της χρήσης των 
λιγότερο ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς, 
να βελτιώσουν την επιμελητεία και τις 
υπάρχουσες υποδομές, να ολοκληρώσουν 
σύντομα τα ήδη χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα TEN-Τ, να 
προγραμματίσουν τα μελλοντικά δίκτυα 

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την έρευνα στον 
τομέα των μεταφορών αυξάνοντας τις 
δαπάνες Ε&Α σε νέες τεχνολογίες, της 
ασφάλειας και της βιώσιμης
κινητικότητας, να λάβουν θετικά μέτρα 
υπέρ της χρήσης των λιγότερο ρυπογόνων 
τρόπων μεταφοράς, να βελτιώσουν την 
επιμελητεία και τις υπάρχουσες υποδομές, 
να ολοκληρώσουν σύντομα τα ήδη 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα TEN-Τ, 
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μεταφορών κατά τρόπο ολοκληρωμένο, 
συνεπή και σε συνάρτηση με την ατζέντα 
της Λισσαβώνας.

να προγραμματίσουν τα μελλοντικά δίκτυα 
μεταφορών κατά τρόπο ολοκληρωμένο, 
συνεπή και σε συνάρτηση με την ατζέντα 
της Λισσαβώνας.

Or. en

Τροπολογία 32
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. δέχεται την ανάγκη που προβάλλει η 
Επιτροπή να ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς με την 
ελευθέρωση των μεταφορών, ιδίως των 
σιδηροδρομικών· υποστηρίζει ότι πρέπει 
να εφαρμόζονται ενεργά και σε αυτό τον 
τομέα οι κανόνες για αποτελεσματικό 
ελεύθερο ανταγωνισμό με την εφαρμογή 
κοινών προδιαγραφών για την πρόσβαση 
στην αγορά ή τουλάχιστον με την εγγύηση 
της αμοιβαιότητας· εύχεται να μιλά η 
Ευρώπη με μία φωνή στην πολιτική 
μεταφορών και ενέργειας και στον τομέα 
των σχέσεων με τρίτες χώρες·

Or. it

Τροπολογία 33
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει πολιτικές που θα ενθαρρύνουν
την παραγωγή και χρήση οχημάτων με 
μηδενικές εκπομπές, όπως τα ηλεκτρικά 
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οχήματα, στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 34
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί την καθιέρωση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος κρατήσεων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς καθώς και να 
απλοποιηθεί και να αυξηθεί η 
διαλειτουργικότητά τους.

Or. sv

Τροπολογία 35
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν βιώσιμα έργα 
διασυνοριακών μεταφορών με χώρες που 
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, και ιδίως την Ουκρανία, 
καθώς η έλλειψη λειτουργικών 
διασυνδέσεων μεταξύ σιδηροδρομικών, 
οδικών και εσωτερικών πλωτών δικτύων 
είναι βασικός παράγοντας της σχεδόν 
πλήρους εξάρτησης από τη χρήση 
βαρέων φορτηγών οχημάτων σε 
περιφερειακές οδούς.

Or. en
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Τροπολογία 36
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταβάλουν σαφείς 
προσπάθειες για να μεταφερθεί γρήγορα 
στο εθνικό δίκαιο η τυποποίηση της 
καινοτομίας της οικονομίας της 
κινητικότητας, ώστε να εισαχθεί 
γρηγορότερα στην αγορά νέα τεχνολογία, 
όπως π.χ. στον τομέα της ηλεκτρονικής 
κινητικότητας·

Or. de

Τροπολογία 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Τονίζει ότι σε μια εποχή όπου οι 
πετρελαϊκοί πόροι μειώνονται και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν αισθητά, ο τομέας 
μεταφορών πρέπει να προβεί σε ριζική 
τεχνολογική μεταστροφή, μεταξύ άλλων,  
προς τα ηλεκτρικά οχήματα· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει το 
κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για την 
ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, 
λαμβάνοντας μέτρα όπως η παροχή 
διαρκούς στήριξης στην Ε&Α και στις 
διαδικασίες τυποποίησης, η θέσπιση 
αυστηρότερων ορίων εκπομπών 
οχημάτων, η φορολόγηση αυτοκινήτων 
που βασίζεται στις εκπομπές αερίων 
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θερμοκηπίου καθώς και  η αναθεώρηση 
της οδηγίας για την επισήμανση 
οχημάτων και των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη βιώσιμων 
μεταφορών πρέπει να αποτελέσει μέρος 
της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020.

Or. ro

Τροπολογία 39
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί 
ουσιαστική πρόοδος στην εφαρμογή των 
έργων ΔΔ-Μ· είναι της άποψης ότι τα 
έργα ΔΔ-Μ πρέπει να παραμείνουν στον 
πυρήνα της ενωσιακής πολιτικής, ιδίως 
έργα που σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται 
στις πιο απομονωμένες περιφέρειες της 
ΕΕ και δεν έχουν την αναγκαία υποδομή 
μεταφορών ούτε διασυνδέσεις με την 
υπόλοιπη Ευρώπη για τη μεταφορά 
ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 40
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει την ανάγκη πλήρως 
ελευθερωμένου σιδηροδρομικού τομέα 
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
του με άλλους τρόπους μεταφοράς μέσω 
της βελτίωσης της ποικιλίας στην 
προσφορά υπηρεσιών, της ποιότητας και 
των υπηρεσιών.

Or. sv

Τροπολογία 41
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρακολουθήσει ενεργότερα την 
αναδιάρθρωση στην οικονομία της 
κινητικότητας, ώστε να παραμείνει αυτός 
ο βασικός κλάδος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας βιώσιμος και να ενισχυθούν 
οι θέσεις απασχόλησης. Τέτοια στοιχεία 
είναι μεταξύ άλλων η εξέλιξη των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων σε 
παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας, η 
διεύρυνση ικανοτήτων και προσόντων 
των εργαζομένων, η πρόληψη εξελίξεων 
σε ένα προϊόν, έναν τομέα ή ένα σύστημα, 
η συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου για τις βιομηχανικές 
μεταβολές στην οικονομία της 
κινητικότητας και η καθιέρωση σχέσεων 
διοικητικής συνεργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο και η στήριξη των 
διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να 
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προαχθεί η βιώσιμη κινητικότητα 
προσώπων και εμπορευμάτων και να 
διαμορφωθεί προσεκτικά η 
αναδιάρθρωση στην οικονομία της 
κινητικότητας.

Or. de

Τροπολογία 42
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο στόχος, ο οποίος είχε τεθεί στο 
Λευκό Βιβλίο του 2001, να μειωθούν οι 
θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στο 
μισό μέχρι το 2010, δεν έχει επιτευχθεί· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στρατηγική συνέχειας με σαφώς 
οριοθετημένα μέτρα, για να 
καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα τα  
τροχαία δυστυχήματα.

Or. en


