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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για το περίπου 27% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται, 

B. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 8 και 9 Μαρτίου 2007 τη θέση 
ενός στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνίσταται στη μείωση από τώρα έως το 
2020 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 20 % σε 30 %, σε περίπτωση διεθνούς 
συμφωνίας, σε σχέση με το 1990, και ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
να εφαρμοστεί στις μεταφορές μια στρατηγική συνεπής με αυτό το στόχο,

Γ. εκτιμώντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία πραγματικότητα η οποία οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην ανθρώπινη δραστηριότητα, ότι η πρόκληση συνίσταται στη 
συγκέντρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να καταβληθεί μία 
παγκόσμια και μόνιμη προσπάθεια υπέρ του κλίματος η οποία συνδυάζει μέτρα 
πρόληψης, άμβλυνσης και προσαρμογής, και εκτιμώντας ότι οι σχεδιαζόμενες για αυτό το 
σκοπό πολιτικές πρέπει να είναι τομεακές και διατομεακές,

1. εκφράζει τη λύπη του για την παράλειψη να ληφθεί υπόψη ο τομέας των μεταφορών στη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: 
προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης" (COM(2009)0147), και ελπίζει ότι η προσεχής 
Λευκή Βίβλος για την μελλοντική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών από τώρα 
έως το 2020 θα στοχεύει ιδιαίτερα να ενσωματώσει, στην πολιτική των μεταφορών, την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την άμβλυνση των επιπτώσεων·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι πόροι του προϋπολογισμού που διατίθενται στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που απαιτούν οι κλιματικές αλλαγές είναι ανεπαρκείς·

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης των κανόνων 
χρηματοδότησης που εφαρμόζονται στα προγράμματα που υποστηρίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, νέους  όρους χρηματοδότησης και επένδυσης στον τομέα των 
μεταφορών, καθώς και καινοτόμα και ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά μέσα σχετικά με 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό όρο για την 
επιτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών στις μεταφορές·

4. υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια προσαρμογής του τομέα των μεταφορών θα είναι
ιδιαίτερα δυσχερής έναντι των κλιματικών αλλαγών και ότι οι επιχειρήσεις του τομέα
είναι αυτές που αναλαμβάνουν, έως σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης·
θεωρεί ωστόσο ότι η προσπάθεια προσαρμογής αυτού του τομέα και των επιχειρήσεών
του δεν πρέπει να είναι απλά αυτόνομη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των διακυβευμάτων
για την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας, και ότι πρέπει κατά 
συνέπεια να ληφθεί πλήρως υπόψη στην στρατηγική προσέγγιση της προσαρμογής, ιδίως 
με την πρόταση δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα μεταφορών·
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5. εκτιμά ότι οι οικονομικές, κοινωνικές χρηματοδοτικές επιπτώσεις της εφαρμογής των
μέτρων καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών στον τομέα των μεταφορών, όπως τα
αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης αυτού του τομέα (π.χ. ως προς το αποτέλεσμα της 
αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών), παραμένουν ανεπαρκώς γνωστές και
πρόωρες· υπογραμμίζει ότι  η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει τη συλλογή  δεδομένων
σχετικά με την ανάπτυξη αυτού του τομέα και να καθορίσει  δείκτες  ευάλωτου και 
μεθόδους για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών για τις διάφορες 
συνιστώσες του (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες και θαλάσσιες)·

6. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για 
το μέλλον της πολιτικής του ΔΕΔ-Μ, που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και η 
αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθούν στην πολιτική των υποδομών για όλα τα 
μέσα μεταφοράς προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι μείωσης των 
εκπομπών CO2· 

7. εκτιμά ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη, κατά την αναθεώρηση του ΔΕΔ-Μ, το γεγονός ότι τα 
σχέδια πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

8. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς και τους τρόπους αύξησης της 
διατροπικότητας μεταξύ των διαφόρων ειδών αστικών μεταφορών, με ένα νέο σχέδιο 
αειφόρου αστικής κινητικότητας για τις ευρωπαϊκές πόλεις, που θα επικεντρώνεται στην 
προσαρμογή των πόλεων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μία αποτελεσματική πολιτική 
υπέρ της αστικής κινητικότητας προκειμένου, χάρη στην ανάπτυξη των δημόσιων 
μεταφορών, την πολυτροπικότητα και την χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφορών,  να 
μειωθούν οι συμφορήσεις και η ρύπανση στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα·

10. εγκρίνει τις δράσεις που προτείνονται για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της φυσικής
υποδομής ·υπογραμμίζει ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την
κατασκευή αλλά και τη συντήρηση των υποδομών, ιδίως των μεταφορών, και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει την ανάγκη επαναξιολόγησης των προτύπων ασφαλείας και 
των τεχνικών προτύπων ενόψει νέων κλιματικών επιπτώσεων στο πρόγραμμα εργασίας 
των οργανισμών της Κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των 
μεταφορών·

11. θεωρεί ότι οι ορεινές ζώνες στην ΄Ενωση θα θιγούν ιδιαίτερα από τις κλιματικές αλλαγές, 
οι οποίες προχωρούν ταχύτερα σ' αυτές τις ευάλωτες περιοχές, με επιπτώσεις στην 
απασχόληση, την προσπελασιμότητα, την εκμετάλλευση των εδαφών, τον τουρισμό και 
τις υποδομές οι οποίες θα δικαιολογούσαν σε αυτήν τη Λευκή Βίβλο την πρόβλεψη 
ειδικών δράσεων για την "ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ορεινών ζωνών"· συνιστά 
κατά συνέπεια στην Επιτροπή να συντάξει κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις ορεινές ζώνες, στο πλαίσιο μιας γενικής 
πολιτικής για την χωροταξία έναντι αυτής της πρόκλησης, ως γεωγραφικές ζώνες 
ιδιαίτερα ευαίσθητες όπως και οι παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες·

12. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την 
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προστασία των παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σεβασμό της 
κοινής θαλάσσιας πολιτικής, που λαμβάνει δεόντως υπόψη τις θαλάσσιες μεταφορές, την 
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη διαχείριση και ανάπτυξη των παρακτίων 
ζωνών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης·

13. καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την 
προσαρμογή των μεταφορών και των υποδομών τους στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και στις ακραίες καιρικές συνθήκες, ιδίως σε παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες, 
ορεινές περιφέρειες και σεισμογενείς περιοχές, σε συνδυασμό με έρευνα για τη μείωση 
των παραγόντων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων πράσινων αυτοκινήτων, έξυπνων συστημάτων μεταφορών και 
συστημάτων διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν έναν 
μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο σχεδιασμό όσον αφορά τις υποδομές των μεταφορών και 
της ενέργειας και την χωροταξία·

15. ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί, κατεπειγόντως, υπέρ της βελτίωσης της γνώσης και 
της παρατήρησης των κλιματικών επιπτώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, του Κοινού Κέντρου Ερευνών και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της 
Ξηρασίας, προσφεύγοντας, όταν είναι δυνατόν, στις νέες τεχνολογίες παρατήρησης με 
δορυφόρο και στα έξυπνα συστήματα μεταφορών·

16. ζητεί ιδίως από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα χαρτογραφικά στοιχεία και 
στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στις ορεινές και παράκτιες ζώνες όπου, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, η άνοδος των θερμοκρασιών και της στάθμης των θαλασσών είναι δυνατόν 
να επηρεάσει σημαντικά τον τουριστικό τομέα από τον οποίο αυτές οι περιφέρειες 
εξαρτώνται σε ευρεία κλίμακα, και να προτείνει ενδεχομένως μέτρα·

17. θεωρεί ότι, όσον αφορά τα μέσα και τη χρηματοδότηση, η διατύπωση που προτείνεται 
στη Λευκή Βίβλο είναι πολύ αόριστη· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τρόπους 
χρηματοδότησης που να είναι σύμφωνοι με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", για όλους 
τους τρόπους μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τη χρηματοδότηση για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  ενεργοποιώντας τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 
ορισμένες από τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, και 
δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοδότηση λύσεων για τις προκλήσεις της κλιματικής
αλλαγής  στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2013, 
προκειμένου να διευκολυνθεί  η επίτευξη "πράσινης" και αειφόρου ανάπτυξης, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας και η υποστήριξη προς τους εμπλεκομένους στον τομέα των 
μεταφορών και του τουρισμού μέσω της καινοτομίας και της έρευνας· υπογραμμίζει ότι 
όλοι οι τρόποι μεταφορών πρέπει να εσωτερικοποιήσουν σταδιακά το εξωτερικό κόστος 
τους όσον αφορά την κλιματική αλλαγή·

18. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές μεταφορών θα πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα σε 
άλλους τομείς δράσης, ιδιαίτερα την ενεργειακή ασφάλεια, τον εφοδιασμό σε νερό, την 
χωροταξία, την πολεοδομία και τη δημόσια υγεία, προκειμένου να επιτυγχάνεται μία 
συστημική προσέγγιση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

19. εκτιμά ότι η ομάδα καθοδήγησης που ασχολείται με τις επιπτώσεις των κλιματικών
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αλλαγών και την προσαρμογή θα μπορούσε να προβλέψει τη συμμετοχή ευρωπαίων
βουλευτών που εργάζονται στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ιδίως Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού)·

20. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει πλέον στην Επιτροπή να λάβει 
μέτρα στήριξης ή συντονισμού στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα και δράσεις που επιτρέπουν τον καθορισμό ειδικής στρατηγικής 
προσαρμογής στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας (βελτίωση των γνώσεων για 
τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, πολιτική πρόληψης των κινδύνων και 
προσαρμογής στις αλλαγές που προκαλούν, πληροφορίες προς τους καταναλωτές κλπ) ·

21. εμμένει στην ανάγκη μιας ενημέρωσης προσπελάσιμης, λεπτομερούς και πλήρους, 
απευθυνόμενης στο κοινό και τους φορείς του τομέα των μεταφορών και του τουρισμού 
όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και όσον αφορά 
τις αλλαγές που αυτές οι επιπτώσεις είναι δυνατόν να επιφέρουν στον τρόπο ζωής και 
μετακίνησης, τα πρότυπα ταξιδίων, την οργάνωση αυτών των τομέων, την κατασκευή και 
τη συντήρηση των υποδομών, το κόστος χρήσεώς τους, την χωροταξία ή τον εφοδιασμό 
σε φυσικούς πόρους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η πρόσφορη χρηματοδότηση 
τέτοιων εκστρατειών πληροφόρησης και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη 
προσαρμογής των σχετικών μηνυμάτων στα  κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους.



AD\800535EL.doc 7/7 PE430.544v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 27.1.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

31
0
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Margrete Auken, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De 
Veyrac, Saïd El Khadraoui, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, 
Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, 
Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique 
Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Petra Kammerevert, Guido Milana, Dominique 
Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Scurria


