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Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο

στην έκθεση σχετικά με

την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας»

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Etelka Barsi-Pataky
A6-0190/2007

Η αιτιολογική σκέψη Α διατυπώνεται ως εξής:

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Η 
Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας - Ενδιάμεση 
εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές», το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι, κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων 
με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, η ανακοίνωση ακολουθεί προσέγγιση 
προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα και ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της 
Λισαβόνας και εμπίπτει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιώσιμης ανάπτυξης,

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος -1:

-1. τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την αποτελεσματική εφαρμογή 
κοινών κανόνων και αποδοτικότερων τρόπων επιβολής· τονίζει επίσης την ανάγκη για 
πρακτική και συνεργατική διασύνδεση των μεταφορών και άλλων τομέων πολιτικής 
όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· προτείνει να συμπεριληφθεί πλήρως 
η πολιτική των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας και να λαμβάνεται υπόψη 
στην αξιολόγηση και στις συστάσεις που παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων ως μεθόδους μέτρησης και σύγκρισης της 
συντελούμενης προόδου·
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Η παράγραφος 1 διατυπώνεται ως εξής:

1. τονίζει την ανάγκη για πραγματιστική και βασισμένη στη συνεργασία διασύνδεση στον 
τομέα των μεταφορών και σε άλλους τομείς εθνικής ή κοινοτικής πολιτικής όπως η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η καινοτομία· τονίζει ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει επίσης να 
ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για την προστασία του κλίματος· θεωρεί ότι μόνον η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να επιτύχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση 
των θυμάτων και των εκπομπών ρύπων και στη βελτίωση της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος, όπως προέβλεψε για παράδειγμα η ομάδα CARS 21· υπογραμμίζει τη 
σημασία της παροχής συγκεκριμένης ενημέρωσης στους πολίτες ως χρήστες υπηρεσιών 
μεταφορών, καθώς και της ενθάρρυνσής τους να επιδεικνύουν περισσότερο υπεύθυνη 
συμπεριφορά· 

Η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

2. συμφωνεί απολύτως ότι η κοινοτική νομοθεσία –σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης 
της νομοθεσίας και την αρχή της επικουρικότητας– πρέπει να εστιάζεται σε νέους τομείς, 
όπως οι αστικές μεταφορές, στους οποίους η νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία και τα 
μέτρα πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ μόνον εφόσον θα αποφέρουν 
σαφή προστιθέμενη αξία και για να αντικαταστήσουν την υπέρμετρη γραφειοκρατία που 
προκύπτει από 27 εθνικές νομοθεσίες με το ίδιο θέμα· καλεί όμως, παράλληλα, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή και την επιβολή της 
υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μεταφορές· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ασκεί τακτική επιτήρηση, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και, εν ανάγκη, να πραγματοποιούνται 
διορθωτικές μεταβολές·

Η παράγραφος 6 διατυπώνεται ως εξής:

6. χαιρετίζει την ίδρυση του Ταμείου Εγγυήσεων αλλά προσδοκεί περισσότερες 
πρωτοβουλίες αυτού του είδους, ιδίως όταν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα 
μπορούσαν –στο κατάλληλο νομικό πλαίσιο– να διαδραματίσουν ρόλο στη 
χρηματοδότηση, όχι όμως χωρίς σαφή οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα· 
υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΤΕπ, που πρέπει. ωστόσο να εναρμονιστεί με την ευρύτερη 
συμμετοχή του ευρωπαϊκού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στα έργα 
υποδομής και μεταφορών·

Η παράγραφος 11 διατυπώνεται ως εξής:

11. σημειώνει ότι νέες προκλήσεις έχουν προκύψει επίσης ως απόρροια της 
παγκοσμιοποίησης της εφοδιαστικής, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης 
στρατηγικής-πλαισίου για τις εμπορευματικές μεταφορές και θεωρεί ότι η στρατηγική 
αυτή πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εμπορευματικές μεταφορές είναι κατά 
κύριο λόγο καθαρά επιχειρηματικός τομέας δραστηριοτήτων και ότι η ρύθμισή του 
πρέπει να περιορίζεται στη διαμόρφωση καταλλήλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 
την αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 
μεταφορών πρέπει να ενσωματώσει την εφοδιαστική στην επέκταση και σύνδεση των 
λιμένων, καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης· ενθαρρύνει τις 
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πολυτροπικές εφοδιαστικές λύσεις και το ευρωπαϊκό αρθρωτό σύστημα, τις συνδέσεις 
των υποδομών και τις προηγμένες εφαρμογές πληροφορικής· 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


