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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα και η πρόσβαση στις μεταφορές αποτελούν
ζωτικούς παράγοντες για την αστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις περιοχές με πολλά
μειονεκτήματα, και ότι οι μεταφορές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομία, στο περιβάλλον και την ευημερία μιας αστικής 
περιοχής, και στους πολίτες της,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι συγκοινωνιακοί κόμβοι (ιδίως των 
Διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)) και τα κομβικά σημεία βρίσκονται σε 
αστικές περιοχές και ότι η αστική κινητικότητα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή 
λειτουργία των στρατηγικών αυτών σημείων, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
τροφοδοσίας και διατροπικών συνδέσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν των στόχων που συνδέονται με το περιβάλλον, τη ροή της 
κυκλοφορίας και την ενεργειακή απόδοση, η καλύτερη γενική απόδοση των μεταφορών 
συνιστά καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής για την ΕΕ2020, ιδίως στις αστικές 
περιοχές όπου ζει το 75% περίπου των ευρωπαίων πολιτών και στις οποίες αναλογεί το
85% του ΑΕΠ της Ένωσης,

1. επισημαίνει τη σημασία ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς, προσιτού και φιλικού προς το
περιβάλλον δικτύου μεταφορών, κατά την υλοποίηση μιας βιώσιμης αποκατάστασης των 
αστικών κέντρων, και τονίζει ότι επίσης σημαντικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι ο 
προσεκτικά μελετημένος περιφερειακός και αστικός σχεδιασμός, ως βασική προϋπόθεση 
για ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών που λειτουργεί σωστά·

2. επισημαίνει τον βοηθητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την ενίσχυση της 
αστικής κινητικότητας η πολιτική συνοχής, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί 
τέτοιου είδους υποστήριξη για τις αστικές περιοχές σε όλα τα μέρη της ΕΕ, δεδομένου ότι 
η σοβαρότητα των ειδικών προβλημάτων των αστικών περιοχών δεν συνδέεται μόνο με 
το ΑΕΠ·

3. επαναλαμβάνει την δέσμευσή του προς τις αρχές που παρατίθενται στο ψήφισμά του
σχετικά με Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (2008/2217(INI)) και απευθύνει 
έκκληση για την εφαρμογή των 20 δράσεων που προτείνονται από την Επιτροπή στο
Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (COM(2009)0490)·

4. επισημαίνει ότι οι αστικές μεταφορικές υπηρεσίες καλύπτονται από την αρχή της
επικουρικότητας· τονίζει, ωστόσο, ότι η συνεργασία, ο συντονισμός και η χρηματοδότηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεταφορές·

5. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και έχοντας υπόψη τις 
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διαφορές μεταξύ των αστικών περιοχών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να 
εργαστεί για τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών μεταφορών και συνοχής σε 
αστικό επίπεδο, σε συνεργασία με τα κράτη, τις περιφέρειες και τους τοπικούς φορείς, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κοινωνικής συνοχής, της ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του να υιοθετηθεί υποχρεωτική μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά τον προγραμματισμό 
και την επιλογή των σχεδίων προκειμένου να λάβουν στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής·

6. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως δηλώνεται στην πέμπτη Έκθεση για την 
Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, να καθιερώσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
αστικής ανάπτυξης και να λάβει περισσότερο υπόψη τις αστικές περιοχές στην πολιτική 
συνοχής·

7. στηρίζει ανεπιφύλακτα τη χρήση και την προώθηση ολοκληρωμένων έργων βιώσιμης
αστικής κινητικότητας (ΟΕΒΑΚ), συμπεριλαμβανομένων των έργων αστικής 
εφοδιαστικής για εμπορεύματα και υπηρεσίες· παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
συστάσεις και καθοδηγητικά έγγραφα για την εκπόνηση αυτών των έργων που θα 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ήπιων μεταφορικών υποδομών 
(ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, κλπ.) απόλυτα ενσωματωμένων στις δημόσιες 
μεταφορές, βελτιωμένη αστική χωροταξία και τακτικές συνδέσεις με τις γύρω περιοχές 
και την ύπαιθρο, και λαμβάνοντας υπόψη τα καίρια κριτήρια όπως η ασφάλεια, η 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, το περιβάλλον και η οικονομική αποδοτικότητα· προτείνει
η χρηματοδότηση από την ΕΕ έργων στον τομέα των αστικών μεταφορών να εξαρτηθεί
από την ύπαρξη ανάλογων σχεδίων·

8. επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι τα σχέδια αστικής κινητικότητας θα
περιλαμβάνουν στρατηγικές οδικής ασφάλειας στις οποίες θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στους πλέον ευάλωτους χρήστες των οδών·

9. θεωρεί ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων σε αστικό, υπεραστικό και 
περιφερειακό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την αστική κινητικότητα και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα υφιστάμενα 
συστήματα εντός της Ένωσης, και να θεσπίσει ειδικά μέτρα, όπου είναι σκόπιμο·

10. τονίζει τη σημασία των προσπελάσιμων, υψηλής ποιότητας και βιώσιμων δημόσιων
μεταφορών και των διατροπικών αλυσίδων κινητικότητας για τις αστικές και προαστιακές
περιοχές, τις οικιστικές περιοχές και τις παρακείμενες αγροτικές περιοχές, ως μέρος της
απάντησης στην άναρχη δόμηση, και επίσης για τις μειονεκτικές γειτονιές και τα άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις 
ανταλλαγές των καλλίτερων πρακτικών στον τομέα αυτό·

11. στηρίζει στο πλαίσιο αυτό τη δράση για την προώθηση των πλέον βιώσιμων μέσων 
αστικών δημόσιων μεταφορών, όπως τα συστήματα υπόγειων σιδηροδρομικών γραμμών, 
των τραμ και των οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 
άλλων υγιών, μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς όπως το ποδήλατο· παροτρύνει τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναβαθμίσουν τους αστικούς στόλους τους με πιο
φιλοπεριβαλλοντικά οχήματα και μέσα μεταφοράς·
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12. επισημαίνει ότι η χρήση ταχέων και καθαρών ποταμόπλοιων μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των αστικών μεταφορών και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα αυτό·

13. τονίζει ότι η πυκνότητα των αστικών περιοχών τις καθιστά τις περιοχές που υποφέρουν 
περισσότερο – και παραγάγουν κατά το πλείστον – από την κυκλοφοριακή συμφόρηση 
και την ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση 
των δημόσιων συγκοινωνιών ως εναλλακτική λύση στο αυτοκίνητο στις περιοχές αυτές·

14. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τον Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές 
πόλεις και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

15. υπογραμμίζει την ζωτική σημασία των βιώσιμων μεταφορικών υποδομών στις
περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης και καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει τις
υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης και να παράσχει καινοτόμους λύσεις
χρηματοδότησης για την ανάπτυξή τους, μέσω πιλοτικών σχεδίων και της προώθησης
δικτύων όπως του σχεδίου SmartCities, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των συνδέσεων 
των πόλεων με την ύπαιθρο·

16. τονίζει ότι ο ζωτικός ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών σε σχέση με την κοινωνική 
συνοχή πρέπει να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές επένδυσης, τιμολόγησης και υποχρέωσης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν ειδικά τις μεταφορές αυτές, για να 
διαφυλαχθεί η ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και να 
αποφευχθεί η δημιουργία γκέτο στις πόλεις·

17. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, κατά την προσεχή οριζόντια αναθεώρηση των
κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών, ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες
ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα, και στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων 
πολιτών·

18. εκτιμά ότι η οικονομική κρίση πρέπει να αποτελέσει μία ευκαιρία για να επικεντρωθεί η
πολιτική μεταφορών σε καινοτόμους και οικολογικούς τρόπους μεταφοράς, καθώς και σε
διαλειτουργικά ευφυή συστήματα μεταφορών· στηρίζει, εν προκειμένω, την πρωτοβουλία
Civitas και το Σύμφωνο των Δημάρχων και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι
αμφότερες οι πρωτοβουλίες θα επικαιροποιηθούν στο μέλλον ώστε να συμπεριλάβουν
μέτρα για την βελτίωση της διαχείρισης των αστικών και υπεραστικών μεταφορών· 
τονίζει ότι η εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) θα συμβάλει σημαντικά 
στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την συντονισμένη και 
αποτελεσματική ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Ένωση, και 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στα συστήματα ευφυών 
μεταφορών (ITS) που παρέχουν καινοτόμους υπηρεσίες σχετικά με τα διάφορα μέσα
μεταφοράς, την διαχείριση της κυκλοφορίας, και πιο συντονισμένα και "ευφυέστερα" 
μεταφορικά δίκτυα·

20. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό αντίκτυπο, όταν υιοθετεί μια 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη πτυχές όπως οι μεταφορές, η 
συντροπικότητα, η χρήση γης, και η προστασία της φύσης, η προστασία του κλίματος, η 
μείωση του θορύβου και η ενεργειακή απόδοση·

21. τονίζει τις δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σε σχέση με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, αλλά εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής μεταφορών· καλεί τα κράτη
μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο τους διαθέσιμους πόρους· λυπάται για την έλλειψη 
σαφήνειας και ενημέρωσης σχετικά με την εν εξελίξει εφαρμογή σχεδίων·

22. θεωρεί ότι οι πόλεις συνιστούν τους κύριους κόμβους του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών και – σύμφωνα με το Άρθρο 170 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή· καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τις συνδέσεις μεταξύ 
αυτών των πόλεων κόμβων και των αντίστοιχων λιμένων, αεροδρομίων και κέντρων 
εφοδιαστικής·

23. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει καινοτόμους, πραγματικά αποτελεσματικούς
τρόπους χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών και των μεταφορικών συστημάτων
(Ευρωπαϊκά ομόλογα, τον «χρυσό κανόνα», κλπ.) και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
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