
AD\689000EL.doc PE392.057v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 2009

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2007/2101(INI)

19.10.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την περιφερειακή πολιτική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου
(2007/2101(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Leopold Józef Rutowicz















PE392.057v02-00 2/6 AD\689000EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\689000EL.doc 3/6 PE392.057v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. αναγνωρίζει ότι με την ένταξη δύο παράκτιων κρατών του Ευξείνου Πόντου, δηλαδή της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ανακύπτουν νέες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε ό,τι αφορά την περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της 
περιοχής του Ευξείνου Πόντου· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της υποδομής μεταφορών 
και τουρισμού στην περιοχή θα ευνοούσε το διεθνές εμπόριο και την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα έδινε νέα ώθηση στον πολιτικό διάλογο και τη 
σταθερότητα, καθώς και στη διευθέτηση παγωμένων συγκρούσεων στην περιοχή που θα 
οδηγούσαν σε περαιτέρω ευκαιρίες για την προσέλκυση επενδύσεων·

2. επισημαίνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσβαση της Ένωσης στον 
Εύξεινο Πόντο, θα είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να αναπτυχθούν τόσο οι λιμενικές 
υποδομές στους λιμένες της Ένωσης στον Εύξεινο Πόντο (Μπουργκάς, Κωστάντζα, 
Μανγκάλια, Βάρνα) όσο και σε εκείνους που ευρίσκονται στις εκβολές τους Δούναβη, με 
στόχο την εξασφάλιση διατροπικών μεταφορών·

3. συνιστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του Δέλτα του Δούναβη, το 
οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 1.200 είδη φυτών και δένδρων, 300 είδη πτηνών και 
100 είδη ιχθύων, να πραγματοποιείται η ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα του 
τουρισμού και των μεταφορών στο Δέλτα του Δούναβη με πνεύμα σεβασμού και 
προστασίας της βιοποικιλότητάς του·

4. υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου, η οποία βρίσκεται κοντά στη λεκάνη της 
Κασπίας, είναι υψηλής γεωπολιτικής σημασίας για τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση 
των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται στα εδάφη του Ιράν και του 
Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα, ενώ παρέχει ένα φυσικό σύνδεσμο με την 
Κεντρική Ασία μέσω του λεγόμενου "Μεγάλου δρόμου του μεταξιού"·

5. φρονεί ότι η διαφοροποίηση των τρόπων μεταφοράς, της γεωγραφικής προέλευσης και 
των οδών διαμετακόμισης των ενεργειακών πόρων μέσω θαλάσσιων μεταφορών, αγωγών 
ή θαλάσσιων λιμένων θα περιορίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τους υφιστάμενους 
προμηθευτές και θα παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τη ροή της ενέργειας, γεγονός το 
οποίο θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευμάρεια της περιοχής·

6. επιδοκιμάζει την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την επέκταση των μεγάλων 
διευρωπαϊκών αξόνων μεταφορών στις γειτονικές χώρες και περιφέρειες, καθώς και την 
ιδέα της επέκτασης της εφαρμογής του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης της ΕΕ 
Galileo, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο αντίκτυπο των μελλοντικών διευρύνσεων 
της ΕΕ·

7. θεωρεί ότι οι μεταφορές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη και καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μια 
πληρέστερη στρατηγική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και των 
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σχετικών σχεδίων δράσης της λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Έκθεσης της 
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου·

8. ζητεί τη σταδιακή ολοκλήρωση των δικτύων και των αγορών μεταφορών στην περιοχή, 
καθώς και των συνεργιών μεταξύ του σχετικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΤΕΝ-Τ), των πανευρωπαϊκών διαδρόμων/ζωνών και των νέων διεθνικών αξόνων που 
προτείνονται από την Επιτροπή αφενός, και του Διαδρόμου μεταφορών Ευρώπη - 
Καύκασος - Ασία (TRACECA) αφετέρου· επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να 
επανεξετάσει το 2008 τον κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας για τις διευρωπαϊκές 
μεταφορές, και τονίζει τη σπουδαιότητα της επέκτασης των διευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών ώστε να καλύπτουν τις όμορες χώρες της Ένωσης που ευρίσκονται στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

9. καλεί την Επιτροπή και τα άμεσα θιγόμενα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή 
των διευρωπαϊκών σχεδίων – των αξόνων προτεραιότητας 7, 18, 21 και 22 όπως 
προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών1 – προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στον Εύξεινο Πόντο 
οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω εσωτερικών πλωτών και θαλασσίων οδών· θεωρεί 
επίσης ότι για την πλήρη οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των κρατών μελών στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου θα είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν συνδέσεις μέσω 
αυτοκινητοδρόμων και τραίνων υψηλής ταχύτητας μεταξύ των κεντρικών και δυτικών 
τμημάτων της ΕΕ και των ακτών του Ευξείνου Πόντου·

10. τονίζει τη σπουδαιότητα του Μνημονίου Συνεννόησης για τον κρατικό έλεγχο των 
λιμένων της περιοχής του Ευξείνου Πόντου και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
ορισμένες από τις χώρες που έχουν υπογράψει το Μνημόνιο εξακολουθούν να 
περιλαμβάνονται στη μαύρη ή στην «γκρίζα λίστα» του Μνημονίου Συνεννόησης των 
Παρισίων όσον αφορά τον κρατικό έλεγχο των λιμένων, και επισημαίνει τη σπουδαιότητα 
της συνεργασίας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί 
αποτελεσματικά η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών, με 
βάση πρότυπα ασφαλείας για τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή αυτή·

11. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει χορηγηθεί στην ΕΕ το καθεστώς παρατηρητή στο 
πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC), και καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει συνεκτικό σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την 
παροχή αποτελεσματικής στήριξης σε πρωτοβουλίες της BSEC στον τομέα των 
μεταφορών·

12. καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει το διάλογο με τις 16 χώρες εταίρους  της 
πρωτοβουλίας του Μπακού, μεριμνώντας δεόντως για τη στοχοθετημένη χρηματοδότηση 
διασυνοριακών επιχειρήσεων και των περισσότερων σχεδίων στον τομέα των θαλάσσιων 
και αεροπορικών μεταφορών (μαύρη λίστα) και της μεταφοράς επικίνδυνων υλικών· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση των εν λόγω επιχειρήσεων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κοινοτικά και διεθνή πρότυπα·

1 ΕΕ L 167 της 30.4.2004, Διορθωτικό στην ΕΕ L 201 της 7.6.2004.
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13. ζητεί να υποστηριχθεί στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας η σταδιακή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και των προτύπων της ΕΕ που 
αφορούν τις υποδομές των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και προστασίας των 
επιβατών και των εμπορευμάτων·

14. προτείνει τη στρατηγική επέκταση των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινού Εναέριου Χώρου, 
ώστε να καλύπτουν όλες τις χώρες εταίρους στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, οι οποίες 
πρέπει να εφαρμόζουν το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή απόδοση της 
κυκλοφορίας και να δημιουργηθεί ένας οικονομικά αποδοτικός εναέριος χώρος·

15. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συντονισμού των επενδύσεων σε έργα στον τομέα 
των μεταφορών και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τα 
διασυνοριακά τμήματα και να θεσπίσει έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό 
συντονισμού για την εφαρμογή τους·

16. υποστηρίζει την άποψη ότι η εφαρμογή σχεδίων στην περιοχή, όπως είναι το σχέδιο 
TRACECA, η πρωτοβουλία του Μπακού  για τη διευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα 
των μεταφορών, ο θαλάσσιος αυτοκινητόδρομος της περιοχής BSEC και η Περιφερειακή 
Οδός  του Ευξείνου Πόντου, απαιτεί τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής, 
πράγμα που, με την εξασφάλιση συνεργιών, θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχεδίων.
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