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Τροπολογία 1
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ δεν πρέπει να 
ευνοήσει την αύξηση της κυκλοφορίας, 
αλλά πρέπει να στηρίξει την ισόρροπη 
περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική 
συνοχή και να τηρήσει τους στόχους για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 2
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 

1. είναι πεπεισμένο ότι ο τομέας των 
μεταφορών γενικά και οι υποδομές των 
μεταφορών ειδικά επηρεάζουν την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών και ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 
όλων των χωρών να επενδύσουν στον εν 
λόγω τομέα·
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ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

Or. lt

Τροπολογία 3
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

1. είναι πεπεισμένο ότι ο τομέας των 
μεταφορών γενικά και οι υποδομές των 
μεταφορών ειδικά επηρεάζουν την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών και ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 
όλων των χωρών να επενδύσουν στον εν 
λόγω τομέα· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·



AM\877570EL.doc 5/23 PE472.262v01-00

EL

Or. lt

Τροπολογία 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
σταδιακά να αντιμετωπιστούν, και τούτο 
με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων 
υποδομών μεταφορών σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι το σύστημα μεταφορών της 
ΕΕ πρέπει να στηρίξει την ισόρροπη 
περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική 
συνοχή, πράγμα που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 5
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών,
περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων
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να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

περιοχών, οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το σύστημα 
μεταφορών της ΕΕ πρέπει να στηρίξει την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την 
εδαφική συνοχή, πράγμα που θα οδηγήσει 
στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 6
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· 
υπενθυμίζει τη σημασία των μέσων της 
πολιτικής μεταφορών για τη μείωση του 
ελλείμματος πρόσβασης και 
ανταγωνιστικότητας των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, είτε όσον αφορά 
την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και 
στην εξωτερική αγορά με τις γειτονικές
χώρες είτε όσον αφορά τις δικές τους
εσωτερικές ζώνες, μέσω της ανάπτυξης 
των δυνατοτήτων των περιφερειακών 
αερολιμένων και των ενδοευρωπαϊκών 
και διευρωπαϊκών θαλάσσιων συνδέσεων·

Or. pt
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Τροπολογία 7
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τις υποδομές 
μεταφορών και τη γεωγραφική 
προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των 
ανατολικών και των δυτικών μερών της ΕΕ 
αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το 
σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· 
υπογραμμίζει ότι η διευκόλυνση της 
πρόσβασης και η βελτίωση των 
υποδομών θα συμβάλουν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών και, κατ’ επέκταση, της 
συνολικής ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική 
αγορά· θεωρεί ότι η στενότερη 
συνεργασία στον τομέα των μεταφορών 
θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο και 
θα παράσχει τη δυνατότητα σε όλες τις 
περιφέρειες να αυξήσουν την οικονομική 
τους δύναμη και να προσελκύσουν 
περισσότερες άμεσες επενδύσεις·

Or. ro

Τροπολογία 8
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η προσβασιμότητα 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και ότι επιτάσσει συχνά τη 
λειτουργία ενός σύνθετου εσωτερικού και 
εξωτερικού δικτύου υπηρεσιών 
θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, 
δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες 
κινητικότητας και προσβασιμότητας στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες 
δεν διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές αντί 
για τις αεροπορικές ή θαλάσσιες 
μεταφορές, ενώ είναι υποχρεωμένες, 
επιπλέον, να αντιμετωπίσουν την αύξηση 
των τιμών στις μεταφορές, η οποία έχει 
από μόνη της αρνητικό αντίκτυπο στον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 9
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στη χρήση των υποδομών 
μεταφορών (η οποία μετράται με τον 
όγκο της κυκλοφορίας) που ενισχύονται 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία, είναι δε της 
άποψης ότι, στο μέλλον, δεν πρέπει να 
ενισχυθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία 
μόνο νέα έργα ή έργα για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών 
μεταφορών, αλλά και έργα επισκευής των 
υφιστάμενων βασικών 
αυτοκινητοδρόμων που βρίσκονται σε 
κακή κατάσταση, υπόκεινται συχνά σε 
φθορές και ατυχήματα και προκαλούν 
μείζονα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών·
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Τροπολογία 10
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 11
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική και 
περιφερειακή χρηματοδότηση στο 
δημοσιονομικό τους σχεδιασμό και επαρκή 
σχεδιασμό έργων και δυναμικό 
υλοποίησης·

Or. pt
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Τροπολογία 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών, τα οποία θα επιτρέψουν τόσο 
τη στήριξη του εν λόγω τομέα όσο και 
την υλοποίηση της εδαφικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
επαρκή εθνική χρηματοδότηση στο 
δημοσιονομικό τους σχεδιασμό και επαρκή 
σχεδιασμό έργων και δυναμικό 
υλοποίησης·

Or. ro

Τροπολογία 13
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών, όχι όμως εις βάρος των 
στόχων και των πόρων της πολιτικής 
συνοχής· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
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και δυναμικό υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 14
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η 
πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών μεταφορών· επισημαίνει την 
έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι χρειάζονται νέα 
μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα 
μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εθνική 
χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων 
και δυναμικό υλοποίησης· επιμένει στο 
γεγονός ότι η αύξηση της 
συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για έργα υποδομών μεταφορών 
στις περιφέρειες σύγκλισης μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της απορρόφησης 
της ευρωπαϊκής βοήθειας·

Or. ro

Τροπολογία 15
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπενθυμίζει τη σύσταση της 
Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη 
ως προς τους πόρους χρήση των 
χρημάτων της πολιτικής συνοχής, καθώς 
και για την απόδοση προτεραιότητας σε 
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έργα μεταφορών που προάγουν τη 
βιωσιμότητα και υπάγονται στις 
υφιστάμενες ολοκληρωμένες στρατηγικές 
στον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα μεταφορών 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στις 
πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού· 
διαπιστώνει ότι οι μείζονες υποδομές 
μεταφορών, όπως οι σιδηροδρομικές 
γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμβάλλουν 
στον απεγκλωβισμό των εδαφών και 
αποτελούν επίσης σημαντική κινητήριο 
δύναμη για την τοπική ανάπτυξη 
δικτύων· τονίζει τη σημασία της 
υλοποίησης συγκεκριμένων 
περιφερειακών έργων με άξονα την 
κατασκευή μειζόνων υποδομών αυτού 
του είδους, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του μέγιστου δυνατού αριθμού εταίρων 
(τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
αρχές, ιδιωτικοί φορείς, κοινωνία των 
πολιτών)·

Or. fr

Τροπολογία 17
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει τον ουσιώδη ρόλο που 
διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική 
στην απαιτούμενη ανακατανομή των 
πόρων για την ισόρροπη ανάπτυξη των 
μεταφορών στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζοντας την υλοποίηση 
επενδύσεων σε υποδομές στις περιφέρειες
σε συνάρτηση με το επίπεδο ευμάρειας 
που παρουσιάζουν· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διατήρησης των βασικών 
χρηματοδοτήσεων για τις υποδομές στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 18
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την
επαρκή προβολή και χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων διαπεριφερειακής 
συνεργασίας της Ένωσης, διότι 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης 
στον τομέα των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και βοηθούν τα κράτη μέλη 
της ΕΕ στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, 
όπως η εξασφάλιση καλύτερων 
συνδέσεων στον τομέα των μεταφορών·

Or. lt

Τροπολογία 19
Oldřich Vlasák
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει την αντίθεσή του για τη 
δημιουργία του μέσου διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό την 
προτεινόμενη μορφή· εκτιμά ότι η 
πολιτική συνοχής συνιστά δοκιμασμένο
μέσο για τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομών στα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
στρατηγικών έργων υποδομών πρέπει να 
συνεχίσει να εμπίπτει πρωτίστως και 
κατεξοχήν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών, ακόμα δε και της αγοράς, 
σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα·

Or. cs

Τροπολογία 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αστικών 
μεταφορών καλύπτονται από την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει ωστόσο ότι ο 
ευρωπαϊκός συντονισμός, ο συνδυασμός 
συντονισμού με χρηματοδότηση, θα 
διευκολύνουν τις τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη 
δικτύων μεταφορών·

3. επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αστικών 
μεταφορών καλύπτονται από την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει ωστόσο ότι ο 
ευρωπαϊκός συντονισμός, ο συνδυασμός 
συντονισμού με χρηματοδότηση, θα 
διευκολύνουν τις τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, προάγοντας την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη 
βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, χάρη 
στην ενοποιημένη διαχείριση των
μεταφορών στις αστικές, προαστιακές και 
αγροτικές περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία 21
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αστικών 
μεταφορών καλύπτονται από την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει ωστόσο ότι ο 
ευρωπαϊκός συντονισμός, ο συνδυασμός 
συντονισμού με χρηματοδότηση, θα 
διευκολύνουν τις τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη 
δικτύων μεταφορών·

3. επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αστικών 
μεταφορών καλύπτονται από την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει ωστόσο ότι ο 
ευρωπαϊκός συντονισμός, ο συνδυασμός 
συντονισμού με χρηματοδότηση, θα 
διευκολύνουν τις τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει τη σημασία 
της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη 
δικτύων μεταφορών· ζητεί μετ’ επιτάσεως 
τον προσδιορισμό λύσεων για τη μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμων στις τοπικές 
μεταφορές, χάρη στη χρήση των νέων 
ευφυών και καθαρών τεχνολογιών·

Or. ro

Τροπολογία 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκτιμά ότι οι μακροπεριφέρειες και οι 
στρατηγικές για την ανάπτυξή τους είναι 
οι πλέον κατάλληλες για να 
διαδραματίσουν δυναμικότερο ρόλο στην 
εφαρμογή μιας συνεκτικής, 
αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής 
μεταφορών·

Or. bg
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Τροπολογία 23
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει την ανάγκη διάδοσης των 
«ορθών πρακτικών» στον τομέα των 
μεταφορών, με στόχο την προώθηση μιας 
καινοτόμου και βιώσιμης προσέγγισης 
των μεταφορών στις αστικές, 
προαστιακές και αγροτικές περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τη σημασία της χάραξης, 
του προγραμματισμού και της εφαρμογής 
κοινών διασυνοριακών στρατηγικών για 
τις υποδομές μεταφορών, όσον αφορά 
είτε τους μεγάλους εμπορευματικούς 
διαδρόμους και τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών είτε απλώς την περιφερειακή, 
τοπική και αστική διαχείριση των 
μεταφορών συναρτήσει των ζωνών έλξης 
και του πληθυσμού· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω τη σημασία της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας για την επιτυχή 
ανάπτυξη των ανωτέρω συντονισμένων 
στρατηγικών, καθώς και την επείγουσα 
ανάγκη υλοποίησης ορισμένων 
διασυνοριακών επενδύσεων· ζητεί να 
συμπεριληφθεί στη στρατηγική 
οιουδήποτε μακροπεριφερειακού 
συντονισμού μια ενδελεχής εξέταση της 
ενοποίησης των μέσων μεταφορών, με 
στόχο την επίτευξη πραγματικής 
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κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 25
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού δικτύου μεταφορών 
στην Ευρώπη προϋποθέτει σημαντικές 
χρηματοδοτικές προσπάθειες και ότι 
πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι προς τον 
σκοπό αυτόν διαφοροποιημένοι πόροι 
χρηματοδότησης, τόσο από τον δημόσιο 
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα· ζητεί να 
υπογραμμιστεί, εν προκειμένω, η σημασία 
των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα· θεωρεί σκόπιμη τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή της ΕΤΕπ στη 
χρηματοδότηση των υποδομών ΔΕΔ-Μ·

Or. ro

Τροπολογία 26
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποκομίζουν άμεσα οφέλη από τη 
λειτουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών, ο οποίος έχει ως 
στόχο τη μείωση του χρόνου και των 
πόρων που απαιτούνται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς και 
την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών·
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Or. ro

Τροπολογία 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν 
περισσότερο από συμφόρηση καθώς και 
από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ πόλεων και υπαίθρου·

4. σημειώνει ότι οι αστικές περιοχές
υποφέρουν περισσότερο από συμφόρηση 
καθώς και από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι εν λόγω περιοχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ των αστικών, των προαστιακών 
και των αγροτικών περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 28
Richard Seeber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν 
περισσότερο από συμφόρηση καθώς και 
από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν 
περισσότερο από συμφόρηση καθώς και 
από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
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δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ πόλεων και υπαίθρου·

δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ πόλεων και υπαίθρου· εκτιμά ότι 
είναι σκόπιμο να δοθεί στην προστασία 
του περιβάλλοντος και της υγείας 
ιδιαίτερη σημασία, η οποία θα υπερισχύει 
των συμφερόντων της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 29
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν 
περισσότερο από συμφόρηση καθώς και 
από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ πόλεων και υπαίθρου·

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν 
περισσότερο από συμφόρηση καθώς και 
από ατμοσφαιρική μόλυνση και 
ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει 
ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής με ευφυή τοπικά 
συστήματα μεταφορών και βιώσιμο 
σχεδιασμό κατά πολεοδομικά 
διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να 
βελτιωθεί η ρύθμιση των μεταφορών 
μεταξύ πόλεων και υπαίθρου· επισημαίνει 
ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις 
αστικές και προαστιακές περιοχές οδηγεί 
σε άνοδο του κόστους κατανάλωσης 
καυσίμων, καθώς και σε αύξηση των 
ρυπογόνων εκπομπών·

Or. ro

Τροπολογία 30
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α(νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εγείρει εκ νέου την προβληματική της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
ιδίως το ζήτημα σχετικά με την οδηγία 
που αποσκοπεί στην ένταξη των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
πολιτικής αεροπορίας στο κοινοτικό 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών, καθώς και σχετικά με την 
ενδεχόμενη επέκτασή της στις θαλάσσιες 
μεταφορές, οδηγώντας κατά πάσα 
πιθανότητα στην αύξηση του άμεσου και 
έμμεσου κόστους που συνδέεται με τον 
τομέα των μεταφορών, εξέλιξη η οποία 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη ροή 
των επιβατών και των εμπορευμάτων 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 31
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει τις ειδικές ανάγκες των 
νήσων, όσον αφορά τις αποδοτικές 
ηπειρωτικές συνδέσεις και την εφαρμογή 
της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου, 
τις ιδιαιτερότητες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, καθώς και την 
καθοριστική σημασία των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων και των 
εσωτερικών πλωτών οδών ως τομέων με 
αναξιοποίητες δυνατότητες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς και την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 32
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί επιβεβλημένη την κατάρτιση 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη 
διαπεριφερειακή μεταφορά προσώπων 
και εμπορευμάτων σε καταστάσεις 
κρίσης που προκαλούνται από φυσικές 
καταστροφές·

Or. ro

Τροπολογία 33
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός των 
λιμένων σε πραγματικά κομβικά σημεία 
συντροπικότητας, επιτρέποντας το 
πέρασμα από χερσαίο σε υδάτινο μέσο 
μεταφοράς, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
περιφερειακών οικονομικών 
πλατφορμών, οι οποίες θα αποτελούν για 
την ευρύτερη περιοχή, και στο περιθώριο 
των εφοδιαστικών λειτουργιών τους, τον 
ιδανικό τόπο εγκατάστασης για τις 
επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που 
επιθυμούν να βρίσκονται πλησίον της 
αγοράς και των ευρωπαϊκών διαδρόμων 
θαλάσσιων μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι δεν έχουν 
αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών και ότι 
οι τελευταίες αναμένεται να 
διαδραματίσουν έναν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο για τη σύνδεση των 
θαλασσών και των περιφερειών της 
Ευρώπης, καθώς και για τη συμβολή 
τους στην ανάπτυξη των ηπειρωτικών 
περιφερειών·

Or. ro

Τροπολογία 35
Vilja Savisaar-Toomast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. παρατηρεί ότι ο κλάδος της ναυτιλίας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
σύνδεση τόσο μεταξύ των δυτικών και 
ανατολικών τμημάτων όσο και μεταξύ 
των κεντρικών και περιφερειακών 
περιοχών της ΕΕ, και ζητεί να 
διασφαλισθεί, κατά την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών για τη μείωση των 
εκπομπών (αέρια του θερμοκηπίου, θείο 
κ.λπ.), η αποφυγή της στροφής προς 
αναχρονιστικά μέσα μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 36
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
της αρχής της «εδαφικότητας», ιδίως για 
τις νησιωτικές, ορεινές και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, μέσω της έγκρισης 
της κοινοτικής νομοθεσίας και της 
τόνωσης της χρηματοδοτικής 
προσπάθειας που προβλέπεται για τις εν 
λόγω περιοχές, με στόχο τον περιορισμό 
της απομόνωσής τους.

Or. fr


