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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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·

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·

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· 

5. επισημαίνει τη σημασία που έχει η ανάπτυξη του διαδικτύου των αντικειμένων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των υποδομών και των οχημάτων, η ενημέρωση 
των χρηστών, η επίσπευση της διοχέτευσης των εμπορευμάτων και προκειμένου να 
μειωθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες· 

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


