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Τροπολογία 1
Niki Tzavela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν πλέον βιώσιμο και 
αποδοτικότερο κλάδο των μεταφορών, ο 
οποίος συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης των εκπομπών του, στην 
ελάττωση της ενεργειακής εξάρτησης και 
στην πλήρη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των 
περιφερειών της ΕΕ με στόχο την 
ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια 
αγορά· φρονεί ότι με τον τρόπο αυτό θα 
τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο και 
ανταγωνιστικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης·

Or. en

Τροπολογία 3
Britta Thomsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης από ιδιαιτέρως 
ασταθή και αντιδημοκρατικά 
καθεστώτα··

Or. da

Τροπολογία 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του και στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των 
μεταφορών, ο οποίος συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
εκπομπών του, στην ελάττωση της 
ενεργειακής εξάρτησης καθώς και στην 
ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη··

Or. en

Τροπολογία 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει τις πολλές πρωτοβουλίες 
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που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να προαγάγει την ανταγωνιστικότητα και 
την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού 
κλάδου μεταφορών, όπως το ευρωπαϊκό 
σήμα τέλους κυκλοφορίας, τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, η απόδοση των 
καυσίμων για τα οχήματα και η 
επισήμανση των ελαστικών·

Or. en

Τροπολογία 6
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι ο κλάδος μεταφορών 
ευθύνεται για άνω του 25% των 
συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ, ότι οι 
εκπομπές του κλάδου μεταφορών 
συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι, 
προκειμένου να υπάρξει πραγματική 
μεταστροφή αυτής της τάσης, πρέπει ο 
κλάδος των μεταφορών να 
πραγματοποιήσει την μετάβαση στις νέες 
πράσινες τεχνολογίες·

Or. da

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει ότι πρέπει να λυθεί το 
πρόβλημα των υποδομών που 
προαγάγουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα στον τομέα μεταφορών 
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και πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός με 
τον οποίο ο κλάδος υλοποιεί τις 
δεσμεύσεις για λήψη μέτρων που έχει 
αναλάβει σχετικά, δεδομένου ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας παραμένει η 
φτηνότερη, ανταγωνιστικότερη, 
καθαρότερη και ασφαλέστερη ενεργειακή 
επιλογή·

Or. lt

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. έχει υπόψη του την μείζονα συμβολή 
του κλάδου μεταφορών στην βιομηχανική 
πολιτική, στην ανταγωνιστικότητα και 
στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ· παρατηρεί 
ότι, εντός του 2009, οι εξαγωγές 
μηχανημάτων και εξοπλισμού στον τομέα 
μεταφορών ανήλθαν συνολικά σε 454,7 
δις ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 
41.5% όλων των εξαγωγών εκτός της ΕΕ 
των 27· παρατηρεί περαιτέρω ότι, εντός 
του 2009, η ΕΕ κατέγραψε τα μεγαλύτερα 
εμπορικά πλεονάσματά της στους τομείς 
μηχανημάτων και εξοπλισμού του κλάδου 
μεταφορών (112,6 δις ευρώ) και 
υπηρεσιών μεταφορών (21,5 δις ευρώ)·

Or. ro

Τροπολογία 9
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει 
ότι η μετάβαση στον κλάδο των 
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια 
σταθμισμένη προσέγγιση πολιτικής που 
παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς·

deleted

Or. da

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι 
η μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά 
αποδοτικών μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη 
προσέγγιση πολιτικής που παρέχει 
κατάλληλα κίνητρα στους οικονομικούς 
φορείς·

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· ζητεί να 
δημιουργηθεί νέο χρηματοπιστωτικό 
μέσο στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
πλαισίου για το 2014-2020 προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η συγχρηματοδότηση 
των προγραμμάτων αστικής 
κινητικότητας· πιστεύει ότι η μετάβαση 
στον κλάδο των ενεργειακά αποδοτικών 
μεταφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
χάρη σε μια σταθμισμένη και 
διαφοροποιημένη προσέγγιση πολιτικής 
που παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς και περιλαμβάνει 
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τους διαφόρους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 
σχεδιαστές υποδομών, οι εταιρίες 
μεταφορών και το ευρύ κοινό· εφιστά 
προσοχή στο γεγονός ότι έχει ουσιώδη 
σημασία να υπάρχει σύνδεση της 
εισαγωγής σημαντικών τεχνικών 
προόδων στην τεχνολογία οχημάτων και 
της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών 
θορύβου και ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

Or. lt

Τροπολογία 11
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι 
η μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά 
αποδοτικών μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη 
προσέγγιση πολιτικής που παρέχει 
κατάλληλα κίνητρα στους οικονομικούς 
φορείς·

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης εκπομπών στον 
κλάδο των μεταφορών δεν πρέπει να 
συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· τονίζει 
επίσης ότι οποιοιδήποτε νέοι στόχοι 
μπορούν να θεσπιστούν μόνο εφόσον 
υφίσταται ευρεία συμφωνία μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων πλευρών και 
μπορούν οι στόχοι να επιτευχθούν μέσω 
της εφαρμογής των τεχνολογικών 
προόδων που έχουν σημειωθεί· πιστεύει 
ότι η μετάβαση στον κλάδο των 
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια 
σταθμισμένη προσέγγιση πολιτικής που 
παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει 
ότι η μετάβαση στον κλάδο των 
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια 
σταθμισμένη προσέγγιση πολιτικής που 
παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς·

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
περιορίζουν απαραίτητα την
κινητικότητα και εκτιμά ότι τα πρότυπα 
απόδοσης καυσίμων θα δώσουν ώθηση 
στην ανταγωνιστικότητα και στην 
καινοτομία και θα έχουν ως συνέπεια 
σημαντικές οικονομίες για εταιρίες και 
καταναλωτές βάσει ανάλυσης κόστους 
κύκλου ζωής· πιστεύει ότι η μετάβαση 
στον κλάδο των ενεργειακά αποδοτικών 
μεταφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
χάρη σε μια σταθμισμένη προσέγγιση 
πολιτικής που παρέχει κατάλληλα κίνητρα 
στους οικονομικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 13
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι 
η μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά 
αποδοτικών μεταφορών μπορεί να 

2. τονίζει ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ 
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς·
πιστεύει ότι η μετάβαση στον κλάδο των 
ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια 
σταθμισμένη προσέγγιση πολιτικής που 
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επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη 
προσέγγιση πολιτικής που παρέχει 
κατάλληλα κίνητρα στους οικονομικούς 
φορείς·

παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 14
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι 
η μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά 
αποδοτικών μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη 
προσέγγιση πολιτικής που παρέχει 
κατάλληλα κίνητρα στους οικονομικούς 
φορείς·

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν 
πρέπει να συντελούν στον περιορισμό της 
κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις 
τους στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· πιστεύει ότι η 
μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά 
αποδοτικών μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής 
που παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους 
οικονομικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 15
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες 
που διανοίγουν για τον κλάδο των 
μεταφορών η ενεργειακή απόδοση και οι 
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας·
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επισημαίνει ότι οι ενεργειακοί και 
κλιματικοί στόχοι του κλάδου μεταφορών 
μπορούν να επιτευχθούν εάν γίνει χρήση 
μείγματος διαφορετικών ενεργειακών 
πηγών και εάν αξιοποιηθούν οι 
υφιστάμενες επιλογές ενεργειακής 
εξοικονόμησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. παρατηρεί ότι πολλές τεχνολογικές 
καινοτομίες για την απόδοση των 
καυσίμων διατίθενται ήδη χωρίς 
περιορισμούς στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. επισημαίνει πόση σημασία έχει η 
προαγωγή της ηλεκτρο-κινητικότητας 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν χωρίς χρονοτριβή 
κοινά διαλειτουργικά πρότυπα και να 
αναπτύξουν σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υποδομές φόρτισης·

Or. en
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Τροπολογία 18
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ και των συστημάτων και υπηρεσιών 
ευφυούς μεταφοράς για τη μείωση των 
εκπομπών στις επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές· συντάσσεται 
με την άποψη ότι είναι ανάγκη να εντείνει 
ο κλάδος μεταφορών τις προσπάθειές του 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του  σε θέματα τεχνολογίας 
και να προαγάγει μία 
αποτελεσματικότερη οργάνωση των 
υπηρεσιών μεταφοράς· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις, 
όπως ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός 
διαδρομής, η διατροπικότητα ή η 
επικοινωνία οχήματος-υποδομής· 
υπενθυμίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί 
να συμβάλει στη μείωση της ανάγκης 
μετακίνησης·

Or. lt

Τροπολογία 19
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. 
ιδίως σε συνάρτηση με ένα μελλοντικό 
ενεργειακό σύστημα στο οποίο καίριο 
ρόλο θα διαδραματίζουν οι ηλεκτρικές 
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η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

μεταφορές· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προωθηθούν καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

Or. da

Τροπολογία 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης τόσο για 
ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες τόσο 
των ΤΠΕ όσο και των ευφυών 
συστημάτων μεταφορών από την άποψη 
της μείωσης των εκπομπών στις 
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καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
καινοτόμες λύσεις, όπως ο 
βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, 
η διατροπικότητα ή η επικοινωνία 
οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των ΤΠΕ και ιδίως της 
τηλεδιάσκεψης μπορεί να συμβάλει στη 
μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

Or. ro

Τροπολογία 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. τονίζει την ανάγκη διατροπικών 
μεταφορικών λύσεων· εκτιμά ότι κανένας 
τρόπος μεταφοράς δεν μπορεί από μόνος 
του να είναι επιτυχής παντού και θεωρεί 
ότι είναι σαφής η ανάγκη ευφυέστερου 
συνδυασμού οδικών μεταφορών, 
σιδηροδρόμων, αερογραμμών και 
ναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. εκτιμά ότι η χρήση ΤΠΕ στον τομέα 
των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές 
του με άλλους τρόπους μεταφοράς θα 
συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της 
περιβαλλοντικής απόδοσης, της 
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αποδοτικότητας (και ενεργειακής), της 
οδικής ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων), της δημόσιας ασφάλειας 
και της κινητικότητας επιβατών και 
εμπορευμάτων και ταυτόχρονα θα 
διευκολύνει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, την μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα και υψηλότερα 
επίπεδα απασχόλησης· εκτιμά ότι για να 
διασφαλιστεί η συντονισμένη και 
αποτελεσματική χρήση ΤΠΕ σε ολόκληρη 
την Ένωση είναι ανάγκη να υιοθετηθεί 
ένας αριθμός προδιαγραφών, καθώς και 
πρότυπα, κατά περίπτωση· αυτές οι 
προδιαγραφές πρέπει να εφαρμόζονται 
στο πλαίσιο των ακόλουθων δράσεων και 
τομέων προτεραιότητας: παροχή, σε 
επίπεδο ΕΕ, υπηρεσιών ενημέρωσης όσον 
αφορά δυνατότητες πολυτροπικών 
μεταφορών· παροχή, σε επίπεδο ΕΕ, 
υπηρεσιών ενημέρωσης περί 
κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο·
δεδομένα και διαδικασίες για την δωρεάν 
παροχή σε χρήστες, όπου αυτό είναι 
δυνατό, τυποποιημένων βασικών 
πληροφοριών όσον αφορά την 
κυκλοφορία από την άποψη της οδικής 
ασφάλειας· διάθεση, επί εναρμονισμένης 
βάσης, συστήματος κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης επί οχήματος (eCall), 
διαλειτουργικού σε ολόκληρη την Ένωση·
παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης ως προς 
τους χώρους στάθμευσης φορτηγών και 
οχημάτων εμπορικής χρήσης· παροχή 
δυνατότητας κράτησης ασφαλών χώρων 
στάθμευσης για τέτοια οχήματα·

Or. ro

Τροπολογία 24
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. τονίζει την επιτακτική ανάγκη να 
προσαρμοστεί η πολιτική τυποποίησης 
των ΤΠΕ στις εξελίξεις της αγοράς που 
απαιτούν διαλειτουργικότητα, η οποία θα 
συμβάλει στην επιτάχυνση των εργασιών 
επί των τεχνικών προτύπων για 
ηλεκτρικά οχήματα και ευφυή δίκτυα και 
δείκτες, με στόχο την ολοκλήρωσή τους 
έως το 2012·

Or. en

Τροπολογία 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. επαναλαμβάνει την άποψή του 
σχετικά  με την ανάγκη διευρυμένης 
χρήσης αρθρωτών οδικών οχημάτων 
θεωρεί δε ότι πρόκειται για βιώσιμη λύση 
που θα συμβάλει σε μεγαλύτερη 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα στον 
τομέα των οδικών μεταφορών·
αναγνωρίζει επίσης ότι οι διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
τους κανόνες που ισχύουν για τα 
αρθρωτά οδικά οχήματα εμποδίζουν την 
εξάπλωση της χρήσης του συγκεκριμένου 
τρόπου οδικών μεταφορών· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει ποιες διαφορές 
στους κανόνες μπορούν να αρθούν 
εύκολα και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η 
αύξηση της χρήσης αρθρωτών οδικών 
οχημάτων στις διασυνοριακές μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκτιμά ότι, όσον αφορά τις 
εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ που 
απαιτούν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία 
και δεδομένα θέσης, ότι απαιτούνται 
υποδομές που κάνουν χρήση 
δορυφορικής τεχνολογίας ή άλλων 
προηγμένων τεχνολογιών προκειμένου να 
εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα πρότυπα 
ακρίβειας· θεωρεί άλλωστε ότι εξαιρετικά 
προηγμένες τεχνολογίες όπως ο 
προσδιορισμός ραδιοσυχνοτήτων (RFID) 
ή το EGNOS/GALILEO προσφέρονται 
για χρήση στις εφαρμογές ΤΠΕ, ιδίως 
όσον αφορά τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση, ιδίως αν πρόκειται για 
διατροπική διαμετακόμιση·  

Or. ro

Τροπολογία 27
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους 
τρόπους εμπορικής αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων·

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· επισημαίνει 
την ανάγκη για ένα επιμέρους πρόγραμμα 
επικεντρωμένο στην κινητικότητα που θα 
αποβλέπει στην αύξηση της 
αποδοτικότητας στις μεταφορές, μέσω, 
λόγου χάρη, της προαγωγής ευφυών και 
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διαλειτουργικών συστημάτων οργάνωσης 
της κυκλοφορίας για όλους τους τρόπους 
μεταφοράς και μέσω της ενσωμάτωσης 
συστημάτων όπως τα Galileo, SESAR, 
ERTMS κα· πιστεύει επιπλέον ότι υπάρχει 
ανάγκη για αποδοτικότερους τρόπους 
εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 28
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους 
τρόπους εμπορικής αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων·

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους 
τρόπους εμπορικής αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς 
επίσης για περαιτέρω έρευνα ως προς την 
ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ολοένα 
και αυξανόμενων ποσοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας σε συνάρτηση με 
ένα ευφυέστερο ενεργειακό σύστημα στο 
οποίο η ηλεκτροκίνητη μεταφορά 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο της λύσης 

Or. da

Τροπολογία 29
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους 
τρόπους εμπορικής αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων·

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα 
μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για την 
μείωση των εκπομπών CO2 και για την 
αυξημένη αποδοτικότητα στις μεταφορές 
και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους 
τρόπους εμπορικής αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμου 
σχεδιασμού για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αεροτομές 
στα φορτηγά και άλλες μορφές 
βελτιωμένης αεροδυναμικής ή 
λειτουργίας) σε όλα τα είδη μεταφορών 
με τρόπο αποδοτικό από άποψη κόστους·

Or. en

Τροπολογία 31
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. παροτρύνει την Επιτροπή, το 
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Συμβούλιο, τις τοπικές αρχές και τον 
κλάδο να θέσουν την συζήτηση για την 
ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα καλά 
ισορροπημένο πλαίσιο από το οποίο δεν 
θα λείπουν ούτε οι περαιτέρω ευκαιρίες 
που μπορεί να προσφέρει η ακμάζουσα 
αγορά των ηλεκτρικών ποδηλάτων ούτε η 
πολύχρονη πείρα στις μαζικές μεταφορές 
με ηλεκτροκίνητα τραμ και τραίνα·

Or. en

Τροπολογία 32
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. επαναλαμβάνει ότι η διαφοροποίηση 
στα καύσιμα και η ισχυροποίηση της 
ενεργειακής ασφάλειας συνιστούν δύο 
μείζονες προκλήσεις για τον τομέα 
μεταφορών της ΕΕ, στον οποίο μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά η τοπική, μέσω 
διαφόρων ενεργειακών φορέων, 
ηλεκτροπαραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. επισημαίνει την σημασία που έχει ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και η 
Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας 
(SESAR) για την δημιουργία ενιαίου 
ευρωπαϊκού ουρανού και ζητεί να 
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υπάρξει πιστοποίηση τύπου EGNOS, 
δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρικό 
στοιχείο από την άποψη της πολιτικής 
αεροπορίας και της αντίστοιχης χρήσης·

Or. ro

Τροπολογία 34
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να διαφυλάξει την ισχυρή 
θέση της στην παγκόσμια αγορά των 
βιώσιμων μεταφορών και των προϊόντων 
που άπτονται της κινητικότητας όπως τα 
συστήματα σιδηροδρομικής 
σηματοδότησης και υποδομής και τα 
λογισμικά διαχείρισης της κινητικότητας· 
επιμένει συνεπώς ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της στο πεδίο της έρευνας 
και της ανάπτυξης για τις βιώσιμες 
χερσαίες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 35
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, 

5. υπενθυμίζει ότι η έμμεση αλλαγή της 
χρήσης της γης δεν λαμβάνεται υπόψη 
στην οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια 
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εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το 
χρόνο θέσπισης, να είναι σε θέση να 
παράσχουν τον απαιτούμενο συνδυασμό 
καυσίμων, και ότι οι δημόσιες αρχές 
πρέπει να εκθέσουν τις συνέπειες από 
ενδεχόμενη αλλαγή στο συνδυασμό 
καυσίμων.

και άρα οι εκπομπές που οφείλονται στην 
πρώτη δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη 
στους αναλυτικούς υπολογισμούς του 
κύκλου ζωής των αερίων του 
θερμοκηπίου· επισημαίνει την ανάγκη να 
μην υπάρξει ακόμη κίνηση υπέρ της 
αυξημένης αναλογίας των βιώσιμων 
βιοκαυσίμων στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ 
μέχρι να αναβαθμιστούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας, ιδίως όσον αφορά τους 
παράγοντες έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης ανά καλλιέργεια πρώτης ύλης·
εμμένει επίσης στην ανάγκη αυστηρής 
εποπτείας και επιβολής επί τόπου ώστε 
να διασφαλιστεί η τήρηση αυτών των 
κριτηρίων· σημειώνει, εντούτοις, ότι οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να εκθέσουν τις 
συνέπειες από ενδεχόμενη αλλαγή στο 
συνδυασμό καυσίμων

Or. en

Τροπολογία 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης 
αναλογίας των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, 
εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο 
θέσπισης, να είναι σε θέση να παράσχουν 
τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, 
και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη 
αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.

5. τάσσεται υπέρ της συμετοχής των 
γνησίως βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να καταθέσει επειγόντως 
νομοθετική πρόταση για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης· 
τονίζει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη που μπορεί να έχει για τους 
βιομηχανικούς κλάδους της ΕΕ η 
μεταστροφή της παραγωγής σε 
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς· σημειώνει, 
εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ούτως ώστε όλα τα 
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ενεχόμενα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, 
κατά το χρόνο θέσπισης, να είναι σε θέση 
να παράσχουν τον απαιτούμενο 
συνδυασμό καυσίμων, και ότι οι δημόσιες 
αρχές πρέπει να εκθέσουν τις συνέπειες 
από ενδεχόμενη αλλαγή στο συνδυασμό 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
τεκμηριωμένης μείωσης των εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων·

Or. en

Τροπολογία 37
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, 
εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο 
θέσπισης, να είναι σε θέση να παράσχουν 
τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, 
και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη 
αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων και δη 
δεύτερης γενιάς στο ενεργειακό μίγμα της 
ΕΕ· σημειώνει, εντούτοις, ότι η θέσπιση 
τυχόν υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο 
θέσπισης, να είναι σε θέση να παράσχουν 
τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, 
και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη 
αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 38
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, 
εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή 
και εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο 
θέσπισης, να είναι σε θέση να παράσχουν 
τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, 
και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη 
αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, 
εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν 
υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων 
προϋποθέτει καλή προετοιμασία, 
εναρμόνιση εντός ΕΕ, προβολή και 
εκτέλεση, ότι όλα τα ενεχόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο 
θέσπισης, να είναι σε θέση να παράσχουν 
τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, 
και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη 
αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 39
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. εκτιμά ότι η διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών είναι απαραίτητη για 
λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού και 
συντάσσεται συνεπώς με την άποψη ότι 
οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες στον 
τομέα της φορολογίας πρέπει να 
εξεταστούν με γνώμονα ένα βιώσιμο και 
ανταγωνιστικό συνδυασμό καυσίμων 
στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 40
Britta Thomsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. αντιλαμβάνεται ότι η ηλεκτροκίνηση 
του τομέα των μεταφορών, σε συνάρτηση 
με την εισαγωγή βιωσιμότερων 
ενεργειακών πηγών στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής, συνιστά κύριο μέσο 
μείωσης των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου· θεωρεί ότι η 
ηλεκτροκίνηση πρέπει να επικεντρωθεί 
στην διευκόλυνση της μεταφοράς 
επιβατών μέσω ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
αλλά πιστεύει ότι τα βιοκαύσιμα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν στην μεταφορά 
βαρέων εμπορευμάτων και, εν καιρώ, 
στις αεροπορικές μεταφορές· υποστηρίζει 
εντούτοις ότι το μεγάλο δυναμικό των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί παρά μόνο εάν ληφθούν τα 
απαραίτητα ρυθμιστικά και νομικά μέτρα 
και καταργηθούν οι σημερινοί φραγμοί·

Or. da

Τροπολογία 41
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι η μείωση του 
διοικητικού φόρτου έχει μεγάλη σημασία 
για να υπάρξει πλήρης 
διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών 
σιδηροδρόμων· τονίζει ιδίως την ανάγκη 
μιας αποτελεσματικότερης και πλέον 
τυποποιημένης διαδικασίας έγκρισης για 
το τροχαίο υλικό σε ολόκληρη την ΕΕ· .

Or. it
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Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. φρονεί ότι πρέπει να παροτρύνονται 
οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια 
προαγωγής μιας ανταγωνιστικής 
τιμολόγησης προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η διαφορά της τιμής 
μεταξύ οχημάτων που δεν μολύνουν και 
δεν σπαταλούν ενέργεια και συνήθων 
οχημάτων δεν φέρνει τα πρώτα σε 
μειονεκτική θέση·

Or. ro

Τροπολογία 43
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επισημαίνει τις τεράστιες 
δυνατότητες που παρουσιάζουν τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως μέσο 
μεταφοράς, ιδίως σε αστικές περιοχές και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
όσον αφορά την διαμόρφωση κοινών 
ευρωπαϊκών προτύπων φόρτισης· τονίζει 
εξάλλου ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων 
ηλεκτροδότησης είναι καίριας σημασίας 
για την επιτυχία των ηλεκτρικών 
οχημάτων·

Or. da
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Τροπολογία 44
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. έχει υπόψη του ότι ο ευρωπαϊκός 
σιδηροδρομικός τομέας γίνεται ολοένα 
και πιο ευάλωτος στον ανταγωνισμό που 
δέχεται εντός της αγοράς της ΕΕ από 
προμηθευτές τρίτων χωρών· διατυπώνει 
τον προβληματισμό του όσον αφορά τα 
σημαντικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν 
στους προμηθευτές της ΕΕ να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής 
ενδιαφέροντος για δημόσιες συμβάσεις σε 
χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ·  

Or. it

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εφιστά την προσοχή στον ρόλο των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ανάπτυξη 
ενός ενεργειακά αποδοτικού τομέα 
μεταφορών και συνιστά να εφαρμόσουν 
τα κράτη μέλη την οδηγία 2009/33/ΕΚ 
σχετικά με την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών στο πλαίσιο των 
δημόσιων μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 46
Britta Thomsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός 
περιβάλλοντος με ακόμα πιο ισχυρά 
κίνητρα για την απεξάρτηση του τομέα 
των μεταφορών από τον άνθρακα·

Or. da

Τροπολογία 47
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. ζητεί να ενταχθεί ο τομέας των 
μεταφορών στο πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
που έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις 
ενέργειας, σύμφωνα με την προσφάτως 
προταθείσας οδηγία της Επιτροπής περί 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. da

Τροπολογία 48
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ε. επισημαίνει ότι στις συνεισφορές των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
συμπεριλαμβάνονται η πράσινη 
ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, 



AM\876754EL.doc 29/29 PE472.121v01-00

EL

μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
από την ήδη προγραμματισθείσα 
διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
ασφάλεια εφοδιασμού και, τέλος, 
λιγότερη ηχορρύπανση και τοπική 
ατμοσφαιρική μόλυνση σε αστικές 
περιοχές· .

Or. da


