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Τροπολογία 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 
στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης·

1. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί 
στρατηγική για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής μεταφορών στην ΕΕ, 
η οποία να βασίζεται στη σχέση μεταξύ 
συνοχής και πολιτικής μεταφορών στην 
επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης·
θεωρεί ότι η πολιτική μεταφορών πρέπει 
να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
άμεση ολοκλήρωση των έργων 
προτεραιότητας, την ένταξή τους στα 
υπάρχοντα δίκτυα και στη διασύνδεση 
συνδέσμων υποδομών όπου αυτό δεν έχει 
γίνει·

Or. ro

Τροπολογία 2
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 
στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης·

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· συμμερίζεται την άποψη κατά 
την οποία το ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφορών εξακολουθεί, από πολλές 
απόψεις, να απέχει πολύ από το να 
χαρακτηριστεί βιώσιμο, ιδίως όσον 
αφορά τη συμβολή στην κλιματική 
αλλαγή, την κατανάλωση μη 
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, την 
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εκπομπή λεπτών σωματιδίων, τη 
θνησιμότητα που οφείλεται σε τροχαία 
δυστυχήματα και επιθετικές παρεμβάσεις 
στη βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα 
των τοπίων· τονίζει τη σημασία της 
σχέσης μεταξύ συνοχής και πολιτικής 
μεταφορών στην επίτευξη του ευρύτερου 
στόχου της αειφόρου περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 3
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 
στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης·

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 
στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης καθ’ 
όλη την επικράτεια της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 4
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της
Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για 
μελλοντική πολιτική βιώσιμων μεταφορών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης 
μεταξύ συνοχής και πολιτικής μεταφορών 
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στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης·

στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και 
της εδαφικής συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 5
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
στις μεταφορές δίχως συνεργασία και 
ζητεί, συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή 
αυτών καθώς και των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη 
πολιτικής και τη διαδικασία εφαρμογής·

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι 
περιφερειακές και δημοτικές αρχές 
πρέπει να αναλαμβάνουν προληπτικά την 
ευθύνη, φροντίζοντας ήδη κατά το 
χωροταξικό σχεδιασμό (κατοικίες, 
εργασία, αναψυχή) να εξασφαλίζουν μια 
λογική δομή, η οποία να διατηρεί εκ των 
προτέρων την κυκλοφορία (ιδίως τα ΙΧ) 
σε χαμηλά επίπεδα ή να την περιορίζει·
τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συχνά δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις 
μεταφορές δίχως συνεργασία και ζητεί, 
συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή αυτών 
καθώς και των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων στην ανάπτυξη πολιτικής και 
τη διαδικασία εφαρμογής·

Or. de

Τροπολογία 6
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
στις μεταφορές δίχως συνεργασία και
ζητεί, συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή 
αυτών καθώς και των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη 
πολιτικής και τη διαδικασία εφαρμογής·

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· αναγνωρίζει 
την ανάγκη μιας χωροταξικής οργάνωσης 
των λειτουργιών, η οποία λαμβάνει 
πρωτίστως υπόψη τις υπάρχουσες 
υποδομές μεταφορών και θεωρεί ζήτημα 
προτεραιότητας την ενίσχυση κάθε 
πολιτικής που αποσκοπεί στην 
καταπολέμηση της αστικής διόγκωσης 
και της εξάρτησης από το αυτοκίνητο·
τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συχνά δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις 
μεταφορές δίχως συνεργασία και ζητεί, 
συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή αυτών 
καθώς και των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων στην ανάπτυξη πολιτικής και 
τη διαδικασία εφαρμογής·

Or. fr

Τροπολογία 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
στις μεταφορές δίχως συνεργασία και 
ζητεί, συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή 

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε
ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό 
υποδομών, τη χρηματοδότηση έργων και 
την ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο στην 
ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι 
κατά κανόνα οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συχνά δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις 
μεταφορές δίχως συνεργασία και ότι η 
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αυτών καθώς και των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη 
πολιτικής και τη διαδικασία εφαρμογής·

ενεργός συμμετοχή των αρχών και των 
συμμετεχόντων  στην ανάπτυξη πολιτικής 
και τη διαδικασία εφαρμογής είναι ως εκ 
τούτου αναγκαία·

Or. ro

Τροπολογία 8
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη 
χρηματοδότηση έργων και την ανάπτυξη 
δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
στις μεταφορές δίχως συνεργασία και 
ζητεί, συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή 
αυτών καθώς και των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη 
πολιτικής και τη διαδικασία εφαρμογής·

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη και 
συντονισμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό 
υποδομών, τη χρηματοδότηση έργων και 
την ανάπτυξη διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού 
και βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά 
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις στις μεταφορές δίχως 
συνεργασία, συνεπώς καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν ενεργά με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
την ενεργό συμμετοχή αυτών καθώς και 
των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων στην ανάπτυξη πολιτικής και 
τη διαδικασία εφαρμογής·

Or. cs

Τροπολογία 9
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
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ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 
προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα που 
αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 
προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· θεωρεί ότι η χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών 
συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών 
μεταφορών όσον αφορά την ασφάλεια, τη 
βιωσιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα· συνιστά έργα που 
αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

Or. ro

Τροπολογία 10
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 
προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα που 
αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 
προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· πιστεύει ότι τα 
δίκτυα πρέπει να βασίζονται σε 
κοινωνικο-οικονομική ανάλυση, η οποία 
συνεκτιμά τη ζήτηση και την 
κυκλοφοριακή ροή παράλληλα με τις 
κοινωνικές και εδαφικές παραμέτρους· 
συνιστά έργα που αφορούν τις μεταφορές 
και συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
να προσανατολισθούν προς την επιδίωξη 
του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και 
προς την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
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συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται
προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα που 
αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη  το 
ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική 
συνοχής στην ανάπτυξη υποδομών για τις 
μεταφορές δίνοντας προτεραιότητα στα 
δίκτυα και όχι απλώς σε μεμονωμένα έργα·
ζητεί έργα που αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

Or. ro

Τροπολογία 12
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην 
ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές 
διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται 
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προτεραιότητα στα δίκτυα και όχι απλώς 
σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα που 
αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ κοινοτικών και κρατικών 
κονδυλίων·

προτεραιότητα στα κύρια δίκτυα και όχι 
απλώς σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα 
που αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του 
πρωταρχικού στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης και προς την επίτευξη 
μεγαλύτερης εδαφικής συνοχής και ζητεί 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ κοινοτικών 
και κρατικών κονδυλίων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί οι ευρωπαϊκές  πιστώσεις που 
προορίζονται για τον τομέα των 
μεταφορών να εστιάζονται πρωτίστως 
στις υπάρχουσες υποδομές, τα 
διατροπικά βάθρα μεταφόρτωσης, τα 
λιμάνια και τους σιδηροδρόμους.

Or. fr

Τροπολογία 14
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. συνιστά την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση των συστημάτων δημόσιων 
μεταφορών όχι μόνο μέσω της 
βελτιωμένης χρήσεως των υφιστάμενων 
υποδομών αλλά και μέσω μέτρων 
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διαχείρισης της ζήτησης (π.χ. λωρίδες 
αποκλειστικής κυκλοφορίας, 
τιμολογήσεις ecopass και ζώνες 
περιορισμένης κυκλοφορίας). Θεωρεί 
θεμελιώδους σημασίας, σε αυτό το 
πλαίσιο, να επενδύσει στην τεχνολογική 
καινοτομία και στις καινοτόμες 
τεχνολογίες για την προώθηση 
συστημάτων μεταφοράς με χαμηλές 
εκπομπές.

Or. it

Τροπολογία 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί να συμπεριληφθούν τα διασυνοριακά 
ζητήματα στη διαμόρφωση μελλοντικής 
πολιτικής μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 16
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
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αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών· πέραν 
τούτου καλεί την Επιτροπή να αξιοποιεί 
συστηματικά τους Ευρωπαίους 
συντονιστές, ιδίως για το σχεδιασμό και 
τη συγκρότηση των διασυνοριακών 
τμημάτων των έργων προτεραιότητας 
στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ· είναι άλλωστε της 
άποψης ότι τα ποσά που επενδύονται στις 
δραστηριότητές τους επιστρέφουν στο 
πολλαπλάσιο εν είδει εξοικονομήσεως 
από την αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη περάτωση των έργων·

Or. cs

Τροπολογία 17
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·
συνιστά την ανάπτυξη του άξονα 
προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ, για παράδειγμα 
του άξονα 18 (Ρήνος/Μεύσης - Μάιν -
Δούναβης), ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη περιφερειακών μεταφορικών 
υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με 
τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή 
του Δούναβη·

Or. ro
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Τροπολογία 18
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθεί ένας 
απλούστερος, διαφανέστερος και 
αποτελεσματικότερος τρόπος χρήσης των 
πιστώσεων INTERREG, ώστε να 
στηριχθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 19
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών·
ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα 
διασυνοριακά ζητήματα στη διαμόρφωση 
μελλοντικής πολιτικής μεταφορών· τονίζει 
ταυτόχρονα το σημαντικό ρόλο των 
μεταφορών για την ανάπτυξη των 
μακροπεριφερειών

Or. ro
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Τροπολογία 20
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η 
αστική διόγκωση και η ενεργειακή 
σπατάλη που επιφέρει· υπογραμμίζει το 
ρόλο της ΕΕ στην ενθάρρυνση 
συνεργασίας μεταξύ αστικών περιοχών, 
ώστε να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·
υπογραμμίζει ότι, για πόλεις μεγαλύτερες 
των 100.000 κατοίκων, η ανάπτυξη ενός 
σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
πρέπει να συνδέεται με 
συγχρηματοδοτούμενα έργα μεταφορών 
καθώς και με στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την 
κατανάλωση υδρογονανθράκων ή με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη·  τονίζει την 

5. ζητεί από την Επιτροπή να σημειώσει 
την αυξανόμενη τάση αστικοποίησης στην 
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ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·

Ευρώπη·  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης 
υπηρεσιών μεταφοράς που να είναι υψηλής 
ποιότητας και προσβάσιμες για όλους τους 
πολίτες σε αστικές περιοχές, προκειμένου 
να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει το ρόλο της ΕΕ 
στην ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ 
αστικών περιοχών, ώστε να μοιράζονται 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
με σκοπό να γίνουν τα συστήματα 
μεταφορών πιο βιώσιμα και πιο ομογενή 
καθ’ όλη την επικράτεια της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 22
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·
τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία 
του σχεδίου δράσης για την αστική 
κινητικότητα, που εγκρίθηκε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2009, και αναμένει τη 
γρήγορη εφαρμογή των μέτρων που 
προτείνει· 

Or. pl
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Τροπολογία 23
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη·  τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση 
αστικοποίησης στην Ευρώπη·  τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης υπηρεσιών 
μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες για τους πολίτες σε 
αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο 
της ΕΕ στην ενθάρρυνση συνεργασίας 
μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να 
μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα 
συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·
προτρέπει τις τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις πιο οικολογικές μορφές 
δημόσιων μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 24
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη επαρκούς έρευνας 
στον τομέα της καινοτομίας στις 
μεταφορές, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να 
περιοριστούν η κατανάλωση ενέργειας 
και οι εκπομπές άνθρακα και να αυξηθεί 
η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 25
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όντως δεσμευθεί 
να μειώσει μέχρι το 2020 κατά 
τουλάχιστον 20% τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου της, πράγμα που επιβάλλει 
σοβαρές επενδύσεις στις εναλλακτικές 
έναντι των οδικών και εναέριων 
μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 26
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. αναγνωρίζει το βασικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αποδοτικές μεταφορές 
εμπορευμάτων σε ένα βιώσιμο μίγμα 
μεταφορών· ζητεί επομένως από τις 
αρχές της Επιτροπής και των κρατών 
μελών να διευκολύνουν την ολοκλήρωση 
της ελευθέρωσης των ενδομεταφορών, 
ώστε να περιοριστεί η συχνότητα των 
χιλιομέτρων που διανύονται χωρίς 
φορτίο·

Or. en
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Τροπολογία 27
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει την πρωταρχική σημασία των 
οδικών μεταφορών και της ανάπτυξης 
οδικών δικτύων για τη σύνδεση και την 
ανταγωνιστικότητα περιφερειακών 
επιχειρήσεων· τονίζει ιδιαίτερα τη 
σημασία των οδικών συνδέσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη περιοχών στην 
περιφέρεια και στην απώτατη περιφέρεια·
απαιτεί μια καλύτερη, βιώσιμη 
διαδικτύωση οδικών και σιδηροδρομικών 
δικτύων μορφή περισσότερων υπό την 
έννοια της αύξησης των κόμβων 
μεταφοράς εμπορευμάτων·

Or. de

Τροπολογία 28
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει την σημασία των 
εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. φυσικού 
αερίου, βιομεθανίου) με στόχο τη 
δημιουργία ευρείας βιώσιμης 
κινητικότητας· συνιστά την ανάπτυξη 
υποδομών για τη διανομή τέτοιων 
καυσίμων, την εναρμόνιση των 
δυνατοτήτων εφοδιασμού σε επίπεδο 
επικράτειας, μεταξύ άλλων και για να 
αναπτυχθεί η σχετική βιομηχανική 
αλυσίδα·

Or. it
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Τροπολογία 29
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια 
να γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να 
δοθεί η δέουσα προσοχή στο να 
διασφαλισθεί ότι οι περιφερειακές 
περιοχές δεν θα απολέσουν τις 
σιδηροδρομικές τους συνδέσεις·

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων είναι αναγκαία για να 
αυξηθεί η απόδοσή τους, να  βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητά τους έναντι των 
οδικών μεταφορών και να αυξηθεί το 
μερίδιό τους στις μεγάλων αποστάσεων 
μεταφορές εμπορευμάτων και στις 
δημόσιες συγκοινωνίες, σύμφωνα πάντα 
με το στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του·   το άνοιγμα 
στην ελεύθερη αγορά είναι αναγκαίο και 
για την αύξηση της απόδοσης κόστους 
των σιδηροδρομικών μεταφορών και της 
οικονομικής τους προσβασιμότητας 
στους  πελάτες, οι οποίοι είναι συχνά τα 
όργανα περιφερειακής αυτοδιοίκησης· 

Or. cs

Τροπολογία 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να επηρεάσει την 
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γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί 
ότι οι περιφερειακές περιοχές δεν θα 
απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους 
συνδέσεις·

ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών έναντι των οδικών μεταφορών 
και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στο να διασφαλισθεί ότι οι περιφερειακές 
περιοχές δεν θα απολέσουν τις 
σιδηροδρομικές τους συνδέσεις

Or. ro

Τροπολογία 31
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί ότι 
οι περιφερειακές περιοχές δεν θα 
απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους
συνδέσεις·

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί ότι 
οι περιφερειακές περιοχές θα βελτιώσουν
τις σιδηροδρομικές τους συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 32
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί ότι 
οι περιφερειακές περιοχές δεν θα 
απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους 
συνδέσεις·

6. σημειώνει ότι αν και η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης, δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών· πιστεύει επομένως ότι
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο να 
διασφαλισθεί ότι οι περιφερειακές περιοχές 
δεν θα απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους 
συνδέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 33
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί ότι 
οι περιφερειακές περιοχές δεν θα 
απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους 
συνδέσεις·

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των 
σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή 
πρόκληση της μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα των 
μεταφορών στο σύνολό του και της 
προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να 
γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των 
οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στο να διασφαλισθεί ότι 
οι περιφερειακές περιοχές δεν θα 
απολέσουν τις σιδηροδρομικές τους 
συνδέσεις· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για 
βελτιωμένη προστασία του καταναλωτή 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδίως 
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όσον αφορά την επαρκή πληροφόρησή 
του σχετικά με τα διαθέσιμα νομικά μέσα 
και τη δυνατότητα αποζημίωσης σε 
περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης του 
τρένου·

Or. de

Τροπολογία 34
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει τη σημασία των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων ως 
βιώσιμο τρόπο μεταφοράς ο οποίος 
μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διασύνδεση 
και την ανάπτυξη περιφερειακών και 
άκρως απόκεντρων περιοχών·

7. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων μέσω της πιο ισόρροπης 
χρήσεως θαλάσσιων λιμανιών, πράγμα 
που θα συμβάλει στη δραστική μείωση 
των οδικών μεταφορών, ιδίως σε 
ευάλωτες ορεινές περιοχές που 
κινδυνεύουν σοβαρά ή έχουν ήδη πληγεί 
από περιβαλλοντικές ζημίες, όπως οι 
Άλπεις, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη 
διασύνδεση και την ανάπτυξη 
περιφερειακών και άκρως απόκεντρων 
περιοχών

Or. fr

Τροπολογία 35
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει τη σημασία των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων ως 
βιώσιμο τρόπο μεταφοράς ο οποίος μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τη διασύνδεση και την 
ανάπτυξη περιφερειακών και άκρως 

7. τονίζει γενικά τον κεντρικό ρόλο των 
πολυτροπικών μεταφορών, και ιδίως των 
ακτοπλοϊκών, ως οικολογικής και 
βιώσιμης μορφής μεταφοράς· τονίζει 
ιδιαίτερα τη σημασία των θαλάσσιων 
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απόκεντρων περιοχών· μεταφορών μικρών αποστάσεων ως 
βιώσιμο τρόπο μεταφοράς ο οποίος μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τη διασύνδεση και την 
ανάπτυξη περιφερειακών και άκρως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. de

Τροπολογία 36
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει τη σημασία των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων ως 
βιώσιμο τρόπο μεταφοράς ο οποίος μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τη διασύνδεση και την 
ανάπτυξη περιφερειακών και άκρως 
απόκεντρων περιοχών·

7. τονίζει τη σημασία των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων καθώς 
και των πλωτών μεταφορών μέσω λιμνών  
και ποταμών ως βιώσιμου τρόπου 
μεταφοράς ο οποίος μπορεί επίσης να 
βελτιώσει τη διασύνδεση και την ανάπτυξη 
περιφερειακών και άκρως απόκεντρων 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 37
Patrice Tirolien, Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. τονίζει την ανάγκη να θεωρηθούν 
έργα θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων και χάραξης θαλάσσιων 
δρόμων στο πλαίσιο μιας 
οικουμενικότερης πραγματικότητας, που 
ενοποιεί τις χώρες του άμεσου 
γεωγραφικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης· γι’ αυτό το σκοπό είναι 
απαραίτητη μια καλύτερη συνέργια 
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μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής, της 
αναπτυξιακής πολιτικής και της 
πολιτικής μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 38
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. στηρίζει την ανάπτυξη και τη 
δρομολόγηση ενός βιώσιμου συστήματος 
διαχείρισης της κινητικότητας με την 
προώθηση και την ανάπτυξη ενός 
αποκεντρωμένου συστήματος 
κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να 
αποφεύγονται οι άσκοπες και 
αναποτελεσματικές μεταφορές 
εμπορευμάτων· 

Or. fr

Τροπολογία 39
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα περιφερειακά 
αεροδρόμια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην ανάπτυξη των περιφερειακών και 
άκρως απόκεντρων περιοχών αυξάνοντας 
τις δυνατότητες διασύνδεσής τους με 
κεντρικά αεροδρόμια· θεωρεί ιδιαιτέρως 
χρήσιμη την εφαρμογή λύσεων 
συνδυασμένων μεταφορών όπου αυτό 
είναι εφικτό· θεωρεί ότι η σιδηροδρομική 
σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ 

8. θεωρεί ιδιαιτέρως αναγκαία την
εξασφάλιση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς 
με την αξιοποίηση λύσεων συνδυασμένων 
μεταφορών· θεωρεί ότι η σιδηροδρομική 
και διατροπική σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας μεταξύ βάθρων μεταφόρτωσης
παρέχει ιδανική ευκαιρία βιώσιμης 
σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως σε περιοχές της 
περιφέρειας και της απώτατης 
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αεροδρομίων παρέχει ιδανική ευκαιρία 
βιώσιμης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών 
τρόπων μεταφοράς.

περιφέρειας·

Or. fr

Τροπολογία 40
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα περιφερειακά 
αεροδρόμια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην ανάπτυξη των περιφερειακών και 
άκρως απόκεντρων περιοχών αυξάνοντας 
τις δυνατότητες διασύνδεσής τους με 
κεντρικά αεροδρόμια· θεωρεί ιδιαιτέρως 
χρήσιμη την εφαρμογή λύσεων 
συνδυασμένων μεταφορών όπου αυτό είναι 
εφικτό· θεωρεί ότι η σιδηροδρομική 
σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ 
αεροδρομίων παρέχει ιδανική ευκαιρία 
βιώσιμης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών 
τρόπων μεταφοράς.

8. αναγνωρίζει ότι τα περιφερειακά 
αεροδρόμια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην ανάπτυξη των περιφερειακών και 
άκρως απόκεντρων περιοχών αυξάνοντας 
τις δυνατότητες διασύνδεσής τους με 
κεντρικά αεροδρόμια· θεωρεί ιδιαιτέρως 
χρήσιμη την εφαρμογή λύσεων 
συνδυασμένων μεταφορών όπου αυτό είναι 
εφικτό και τον εντοπισμό καινοτόμων 
χρηματοδοτικών λύσεων ώστε να 
διευκολυνθεί ο εκσυγχρονισμός αυτών 
των αεροδρομίων· θεωρεί ότι η 
σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας 
μεταξύ αεροδρομίων παρέχει ιδανική 
ευκαιρία βιώσιμης σύνδεσης μεταξύ 
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.

Or. ro

Τροπολογία 41
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει
να ενεργεί συστηματικά με βάση την 
αρχή της "συν-τροπικότητας", όπως 
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ορίζεται στην ανακοίνωση  "Ενδιάμεση 
εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
μεταφορές", με σκοπό τη βελτίωση της 
συνολικής διασύνδεσης των περιφερειών, 
η οποία είναι προϋπόθεση για την 
ανάπτυξή τους· κι αυτό γιατί είναι της 
άποψης ότι υπάρχει μόνο ένας τομέας 
μεταφορών, με άλλα λόγια μία ζήτηση για 
υπηρεσίες μεταφορών, και αποστολή των 
δημόσιων πολιτικών είναι να 
εξασφαλίσουν για τους επιμέρους 
τρόπους μεταφοράς ίσους όρους, ώστε να 
μπορούν να συμβάλουν  στο συνολικό 
σύστημα με τις ισχυρές τους πλευρές, ενώ 
η μονομερής εύνοια προς έναν τρόπο 
μεταφοράς έναντι άλλου επιφέρει 
ανισότητες και αναποτελεσματικότητα·

Or. cs

Τροπολογία 42
Patrice Tirolien, Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 a (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. τονίζει την ανάγκη ανταλλαγών 
απόψεων και προβληματισμού σχετικά με 
τα συγκεκριμένα ζητήματα στον τομέα 
των μεταφορών τα οποία αφορούν τις 
νησιωτικές περιφέρειες.

Or. fr


