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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και της εφοδιαστικής, 
καθώς και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους έχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω βελτιστοποίησης των αλυσίδων εφοδιαστικής και 
των αλυσίδων αξίας τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων και 
λύσεων ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος όγκος μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων και εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα του τουρισμού 
συσκευάζονται σε υλικά μίας χρήσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, με προεκτάσεις και στην κινητικότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομία κλειστού κυκλώματος σημαίνει ότι διατηρείται η 
μέγιστη αξία των πρώτων υλών και των προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη1 κατέληξε ωστόσο στο συμπέρασμα ότι οι 
τρέχουσες ρυθμίσεις κινητικότητας ισχύουν περισσότερο για τη μεταφορά υλικών παρά 
για τα άτομα και στην πραγματικότητα εξακολουθούν να λειτουργούν σε γραμμική 
βάση ελλείψει πραγματικής πολιτικής κυκλικής κινητικότητας προς το παρόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να στηρίζουν 
τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων και στις μεταφορές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του 
οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τουρισμού θα βελτιώσει την 
ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, θα μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα 
προωθήσει την πρόσβαση σε βιώσιμα και οικολογικά σχεδιασμένα προϊόντα ή 
υπηρεσίες για τους καταναλωτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή ποιοτικών δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας για 
την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών που ασκούνται·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές η Επιτροπή 
έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές 
κατά τουλάχιστον 60 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και 
κατά 20 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι εκπομπές από τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροπορικών 
μεταφορών, αλλά εξαιρουμένων των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών) το 2017 
υπερέβαιναν κατά 28 % τα επίπεδα του 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, μετά 
τις σχετικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαβουλεύσεις με όλους τους 
συμφεροντούχους, θα πρέπει να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου στη νομοθεσία της ΕΕ για τον τομέα των μεταφορών 
συνολικά, δεδομένου ότι ο τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 
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φιλοδοξιών της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνδέονται με την 
εξόρυξη και χρήση πρώτων υλών, και ότι η μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων 
υλών και βασικών προϊόντων και η αυξημένη ανακύκλωση προσφέρουν μια ευκαιρία 
για τη διαφύλαξη της ευημερίας μας και τη διατήρηση της οικονομίας μας·

1. επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι 
το αποτύπωμα άνθρακα και πόρων των εμπορευμάτων λόγω της κινητικότητας και των 
μεταφορών θα μπορούσε να μειωθεί μέσω μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας, με 
την προώθηση ιδίως της βελτιστοποίησης και της τυποποίησης των συσκευασιών 
καθώς και με τον ανασχεδιασμό αποτελεσματικών αλυσίδων εφοδιαστικής με αειφόρο 
διαχείριση· επισημαίνει ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στον 
τομέα της κινητικότητας, όπως πρωτοβουλίες συνεργατικής οικονομίας, οχήματα 
μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων· τονίζει ότι οι 
πολυτροπικές μεταφορές είναι σημαντικές για την κυκλική οικονομία, με έμφαση σε 
εκείνες που χρησιμοποιούν τους λιγότερους πόρους·

2. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στον τομέα των μεταφορών στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την κυκλική οικονομία και να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποσύζευξη της αύξησης του ΑΕΠ από την αύξηση των 
εκπομπών από τις μεταφορές και της κατανάλωσης πόρων, όπως προβλέπεται από την 
Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο του 2001 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, 
με μετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές καθώς και 
στις δημόσιες συγκοινωνίες, η οποία θα συνοδεύεται από έναν συνδυασμό επιλογών 
κυκλικής οικονομίας, όπως είναι η κοινή χρήση αυτοκινήτου, ο συνεπιβατισμός και οι 
μειωμένες αποστάσεις μετακίνησης· αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
αναγγελθείσα ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα·

3. τονίζει την ανάγκη για την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα 
μεταφορών και για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις μεταφορές· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών παρακολούθησης που ενσωματώνονται σε 
αγαθά και οχήματα προκειμένου να υπάρξει βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών 
και να εφαρμοστούν στον σχεδιασμό, στην πρόβλεψη διάρκειας ζωής, στην παράταση 
του κύκλου ζωής, στην απόδοση ανακύκλωσης καθώς και στον σχεδιασμό των κύκλων 
χρήσης·

4. καλεί την Ένωση να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
διάφορους τρόπους μεταφορών, το οποίο αντιστοιχούσε σε 7,2 % της ενέργειας 
το 2017, πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 10 % που είχε τεθεί για το 2020 στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ, με στόχο την επίτευξη του στόχου για ελάχιστο μερίδιο 
τουλάχιστον 14 % που είχε τεθεί για το 2030 στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να τίθενται επίπεδα στόχων CO2 σε επίπεδο ΕΕ για τις επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για τη 
μετάβαση σε μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλότερα επίπεδα άνθρακα στην ΕΕ, 
δεδομένου ότι οι εκπομπές κατά τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων με 
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συσσωρευτή που φορτίζονται, σε ένα υποθετικό σενάριο, με ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται αποκλειστικά από αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές θα 
μπορούσαν να είναι αισθητά χαμηλότερες από τα αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης· καλεί την Ένωση να λάβει μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού 
των οχημάτων, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερη ζήτηση για πρώτες ύλες, και 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
τη δημιουργία δυνητικών νέων ευκαιριών απασχόλησης·

5. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις των βιολογικής προέλευσης 
εναλλακτικών καυσίμων, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση γης, ώστε τα εναλλακτικά 
καύσιμα να μην παράγονται εις βάρος των καλλιεργειών τροφίμων·

6. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν το εξωτερικό κόστος 
των μεταφορών, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των χρηστών των μεταφορών, να 
προωθήσουν καθαρότερες λύσεις στον τομέα των μεταφορών με τη θέσπιση 
συστημάτων πιστοποίησης των αερίων του θερμοκηπίου και να δώσουν τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να επιλέγουν φιλικές προς το κλίμα επιλογές μεταφορών· 
παροτρύνει την Ένωση να λάβει μέτρα για να καταστήσει τις αλυσίδες παραγωγής 
λιγότερο εντατικές ως προς τις μεταφορές· υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας 
και των δημοσιονομικών πολιτικών και επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή σήμανση αποτελεί 
ένα εργαλείο καίριας σημασίας καθώς βοηθάει τους καταναλωτές να διακρίνουν και να 
επιλέγουν τις πλέον βιώσιμες υπηρεσίες· ενθαρρύνει ενεργά τους παραγωγούς να 
χρησιμοποιούν την ταυτότητα της επωνυμίας τους και την επιρροή τους στην αγορά για 
να προωθήσουν βιώσιμη και κυκλική κατανάλωση και μεταφορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες για την ανάλυση και τη διασφάλιση της ανάπτυξης της 
κυκλικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών·

7. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ενδεχόμενους τρόπους προκειμένου οι μεταφορείς 
και οι χειριστές ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις εκπομπές ισοδύναμου CO2, σε σύγκριση με τα δεδομένα για την 
καλύτερη εναλλακτική σύνδεση αμαξοστοιχίας, πλοίου ή λεωφορείου· καλεί την 
Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία μέσω της 
προώθησης καθαρών και βιώσιμων τεχνολογιών, όπως η υιοθέτηση τεχνολογίας 
πλεύσης, και μέτρων όπως η βραδεία πλεύση και η βελτιστοποίηση της ταχύτητας· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους πλέον αποδοτικούς τρόπους 
μεταφοράς από πλευράς πόρων, και να ορίσουν επαρκή κίνητρα και πρότυπα 
τιμολόγησης, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών κινήτρων και με τον ΦΠΑ στα 
εισιτήρια·

8. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτημένος από το πετρέλαιο και, συνεπώς, από εισαγωγές ώστε να καλύπτει τις 
ενεργειακές του ανάγκες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι, πέραν της ένταξης των 
εναλλακτικών καυσίμων στην προσεχή ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η Ένωση πρέπει να βελτιώσει τη σχετική νομοθεσία 
σχετικά με τα βιώσιμα και ανανεώσιμα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές, με βάση 
την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και τη βελτιστοποίηση των συνεργειών σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει 
κίνητρα για την εναρμόνιση των πολιτικών παροχής δημοσιονομικών κινήτρων για την 
κατανάλωση των εν λόγω τύπων καυσίμων και την αγορά οχημάτων που 
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χρησιμοποιούν τα καύσιμα αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε, για κάθε 
τρόπο μεταφοράς, να εξετάζεται το δυναμικό ανάπτυξης και ο αντίκτυπος στο 
περιβάλλον όλων των εναλλακτικών καύσιμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, 
των βιώσιμων βιοκαυσίμων και του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους και 
αναθεωρώντας τη σχετική νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υποδομών 
φόρτισης και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και 
επεκτείνοντας την παρούσα οδηγία σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, καθώς και 
εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους από την ΕΕ για την 
αποτελεσματική παροχή και εφαρμογή των τελευταίων· σημειώνει ότι η εν λόγω 
νομοθεσία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών, των 
εξόχως απόκεντρων και των περιφερειακών περιοχών, καθώς και των ορεινών και 
αραιοκατοικημένων περιοχών·

10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων 
χρηματοδότησης, στις πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ιδίως μέσω της ταχείας παροχής 
και χρήσης των κατάλληλων υποδομών·

11. ζητεί τη δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου τερματικών σταθμών 
συνδυασμένων μεταφορών και διατροπικών κόμβων εφοδιαστικής για την περαιτέρω 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας·

12. παρατηρεί την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά πληρότητας και οι συντελεστές 
φορτίου· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες κοινοχρηστικής κινητικότητας μπορούν να 
ωφελήσουν την κυκλική οικονομία και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τις μεταφορές· υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα 
που όμως να χρησιμοποιούνται με πιο εντατικούς ρυθμούς, εξοικονομώντας έτσι 
πόρους στην παραγωγή, με την προϋπόθεση ότι θα αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης 
κυκλικής και πολυτροπικής στρατηγικής μεταφορών· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
προώθηση ευφυών συστημάτων μεταφορών που συμβάλλουν στην προώθηση της 
διατροπικότητας, μεταξύ άλλων και για το «τελευταίο χιλιόμετρο», και την παροχή 
στους χρήστες ολοκληρωμένων πληροφοριών για τις αποφάσεις αγοράς και 
προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα σχετικά με την προέλευση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με το λειτουργικό κόστος και τη 
σχέση του με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με ανάλυση ανά επιλογή·

13. θεωρεί ότι η κοινοχρηστική κινητικότητα μπορεί να οδηγήσει στη χρήση μικρότερων 
ηλεκτρικών οχημάτων με μικρότερη εμβέλεια και με μικρότερες απαιτήσεις σε 
ενέργεια, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή ελαφρότερων συσσωρευτών με 
μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τις πλέον βιώσιμες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες κοινοχρηστικής 
κινητικότητας μέσω της χάραξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής, για παράδειγμα με τη 
μείωση του τέλους ταξινόμησης οχημάτων· επισημαίνει τα δυνητικά οφέλη από τη 
χρήση κοινόχρηστων οχημάτων, καλύπτοντας παράλληλα στις τρέχουσες ανάγκες των 
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χρηστών· ζητεί τη δημιουργία επιγραμμικών πλατφορμών για την ψηφιοποίηση και τη 
συγκέντρωση αιτημάτων μεταφοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνεται διάκριση 
στην ορολογία της ΕΕ μεταξύ της μη επαγγελματικής κοινοχρηστικής κινητικότητας 
και των εμπορικών υπηρεσιών μεταφοράς, ώστε να μειωθούν οι φραγμοί στην 
κοινοχρηστική κινητικότητα·

14. τονίζει ότι οι υπηρεσίες κοινοχρηστικής κινητικότητας μειώνουν τη συμφόρηση και 
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων πυκνότητας των αστικών μεταφορών· 
παροτρύνει τις πόλεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επανεξέταση των 
συστημάτων μεταφορών και των μεταφορικών ροών τους· καλεί τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές να λάβουν υπόψη τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 
των κυριότερων συμφεροντούχων (όπως μεταφορείς, διανομείς, εργαζομένους, κέντρα 
ερευνών και μελετών, πανεπιστήμια κ.λπ.) για την επίτευξη αυτού του σκοπού· τονίζει 
την ανάγκη για καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα των 
μεταφορών· τονίζει τη σημασία διατήρησης των γνώσεων, της αξίας και των θέσεων 
εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω της καινοτομίας εντός της Ένωσης· ζητεί να 
διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τη χρήση οχημάτων, μέσω της χρήσης 
δεδομένων από μελέτες σχετικά με τις εθνικές μετακινήσεις και από περιοδικούς 
τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, καθώς είναι περιορισμένα επί του παρόντος τα 
αξιόπιστα στοιχεία για τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα, τον σκοπό ταξιδιού και τα 
διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, γεγονός που παρεμποδίζει την 
πλήρη αποδοτικότητα και την αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης άνθρακα·

15. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις κυκλικές πρωτοβουλίες, τις 
καινοτόμες τεχνολογίες και τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, που προσφέρουν 
βιώσιμες υπηρεσίες – συχνά σε τοπικό επίπεδο και υλοποιούμενα από πολύ μικρές, 
μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς κινητικότητας – τα οποία έχουν 
μεγάλες προοπτικές για υπηρεσίες καινοτομίας και εξοικονόμησης πόρων· ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
κυκλικής οικονομίας στη νομοθεσία, στην προσφορά και στην ανάθεση των δημόσιων 
συγκοινωνιών και στους οικείους στόλους οχημάτων καθώς και στις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα των υποδομών μεταφοράς· τονίζει τη σημασία των κυκλικών 
δημόσιων συμβάσεων εν γένει και τον δυνητικά υποδειγματικό χαρακτήρα τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να 
έχει η εν λόγω πολιτική όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των χρηστών και τις 
επιλογές κινητικότητας·

16. σημειώνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την εξόρυξη και 
την επεξεργασία πρώτων υλών για οχήματα μπορούν να μειωθούν μέσω των 
βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού και της αποδοτικής χρήσης των υλικών, καθώς και 
με ενισχυμένο οικολογικό σχεδιασμό, αύξηση της διάρκειας ζωής των οχημάτων, 
επισκευές, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, μετάβαση σε λιγότερο κρίσιμα 
υλικά, σταδιακή κατάργηση επιβλαβών ουσιών στον εξοπλισμό οχημάτων και 
βελτιωμένη ανακύκλωση· τονίζει ότι το στάδιο του σχεδιασμού είναι καίριας σημασίας 
για τη δυνατότητα μετέπειτα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν αυστηρά ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των οχημάτων και να περιορίσουν τις εξαγωγές οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους και μεταχειρισμένων οχημάτων σε τρίτες χώρες, προκειμένου να 
προληφθεί η έξοδος σημαντικών πρώτων υλών από την ευρωπαϊκή οικονομία· εφιστά 



PE655.632v02-00 8/13 AD\1217605EL.docx

EL

την προσοχή σε αξιέπαινα έργα που αποβλέπουν στην επιστροφή οχημάτων προς 
απόσυρση από τρίτες χώρες στην ΕΕ για ανακύκλωση·

17. καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, να αξιολογήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν 
κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων συλλογής αποβλήτων και τη 
δημιουργία ενός συστήματος που θα εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία των 
προϊόντων της κυκλικής οικονομίας, και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με 
τα υλικά και τις δυνητικά προβληματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, διατηρούνται 
σε όλη την αλυσίδα αξίας με τεχνολογικά μέσα·

18. προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει την ευθύνη του παραγωγού, διαβατήρια 
προϊόντων, μακρότερες περιόδους εγγύησης και δικαίωμα επισκευής για τα οχήματα, 
ιδιαίτερα για όσα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες· τονίζει ότι σημαντικό ποσοστό (15-
50 %) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενός αυτοκινήτου παράγεται κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του· ενθαρρύνει τη διερεύνηση των δυνητικών οφελών που 
θα έχει για τις διαδικασίες επισκευής ο αποτελεσματικός συνδυασμός σάρωσης και 
τρισδιάστατης εκτύπωσης· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο της 
ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών και των εφαρμογών στη διάρκεια ζωής των 
οχημάτων και να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού και των 
απαρχαιωμένων λογισμικών σε προσιτή τιμή·

19. επικροτεί τη φιλοδοξία που εξέφρασε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία (CEAP) να προχωρήσει ταχέως όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κυκλικές 
δυνατότητες των συσσωρευτών για ηλεκτροκίνηση και να προτείνει ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τους συσσωρευτές το 2020 που να εξασφαλίζει την κυκλική διαχείριση των 
ροών υλικών και τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση· καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 
σταδιακά τους μη επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στα 
συστήματα μεταφορών όταν υπάρχει εναλλακτική λύση και να ορίσει αυξανόμενο 
μερίδιο ανακυκλωμένου περιεχομένου στους συσσωρευτές, καθώς και μακρότερους 
κύκλους ζωής, κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50 % των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή· υπογραμμίζει ότι η τυποποίηση του σχεδιασμού 
των συσσωρευτών μπορεί να είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των συσσωρευτών, μεταξύ άλλων με συστήματα 
που βασίζονται στην αγορά· επισημαίνει το δυναμικό που προσφέρει η διαδοχική 
επαναχρησιμοποίηση των συσσωρευτών σε εναλλακτικές εφαρμογές, όπως για την 
αποθήκευση και παροχή ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά 
με αυτές τις εφαρμογές: ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το αποτύπωμα 
άνθρακα της παραγωγής συσσωρευτών· επισημαίνει ότι καθοριστικό παράγοντα που 
επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή 
(BEV) και των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με ρευματολήπτη (PHEV) συνιστά ο 
βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πέδηση με ανατροφοδότηση για την 
ανάκτηση ενέργειας, κάτι που καθιστά το θέμα αυτό ένα ακόμη καίριο πεδίο έρευνας· 
καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για την 
επαναφόρτιση·

20. τονίζει ότι τα πρότυπα φόρτισης των BEV έχουν μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση 
του τομέα και για την επίδοση σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η 
φόρτιση σε περιόδους όπου η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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υπερβαίνει τη ζήτηση μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση του δικτύου, μειώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του μεικτού 
δικτύου, ενώ αντιθέτως, όταν η φόρτιση συμπέσει με αιχμή στη ζήτηση ενέργειας για 
άλλες χρήσεις κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να επιδεινώσει τη ζήτηση αιχμής 
ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έξυπνες τεχνολογίες 
φόρτισης, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενωσιακά πρότυπα, οι οποίες θα είναι σε 
θέση να ελέγχουν τον χρονισμό της φόρτισης, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα του 
δικτύου, στο χαμηλό ενεργειακό κόστος και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
σημειώνει τη δυνατότητα των χρηστών να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας, 
τροφοδοτώντας το δίκτυο με ενέργεια από τους συσσωρευτές των οχημάτων τους 
έναντι οικονομικής επιβράβευσης, ή χρησιμοποιώντας αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια μέσω ηλιακών συλλεκτών για τη φόρτιση των οχημάτων τους·

21. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τις εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες και να 
προβεί σε αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων, όπως ανακοινώθηκε στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
(CEAP)· επισημαίνει ότι οι εξαγωγές αποβλήτων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την υγεία στις χώρες προορισμού, οδηγούν στην απώλεια πολύτιμων 
υλικών, ιδίως πρώτων υλών και ενώσεων, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ και αυξάνουν τις εκπομπές κύκλου ζωής των προϊόντων 
λόγω αυτών των πρόσθετων μεταφορών· ζητεί τη μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων 
ανακύκλωσης προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος των κύκλων της κυκλικής 
οικονομίας, με έμφαση στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την ανάπτυξη ικανοτήτων για την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών 
και της απάτης, ιδίως όταν συγκαλύπτονται οι εξαγωγές αποβλήτων ως μεταχειρισμένα 
οχήματα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικές τις επαναχρησιμοποιήσιμες 
συσκευασίες και τα εμπορευματοκιβώτια για τις μεταφορές, αν και η λύση αυτή δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τρόφιμα όταν αντιβαίνει στους κανόνες για την ασφάλεια 
των τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την εναρμόνιση των συστημάτων επιστροφής των κενών συσκευασιών για τις 
τυποποιημένες βιομηχανικές συσκευασίες· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
υποχρεωτική την επιστροφή τυποποιημένων βιομηχανικών συσκευασιών για 
επαναχρησιμοποίηση καθώς και για ανακύκλωση· ζητεί τα μέτρα αυτά να τεθούν σε 
ισχύ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

23. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τομέα του τουρισμού στις φιλοδοξίες της για 
μια κυκλική οικονομία ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία του τομέα, καθώς και η 
βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητά του· υπενθυμίζει την ανακοίνωση του 2010 της 
Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, που προσέβλεπε 
σε έναν βιώσιμο τουρισμό και καλούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις να μειώσουν την 
κατανάλωση πόσιμου ύδατος και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να περιορίσουν το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να κάνουν χρήση καθαρής ενέργειας και γενικά να 
κάνουν υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη θέτοντας σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τους 
στόχους του νέου CEAP στα πλαίσια των εθνικών στρατηγικών για τον τουρισμό και 
των μεμονωμένων έργων· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν, να παρακινηθούν και να 
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κινητοποιηθούν μέσω κινήτρων οι τουριστικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο 
οικολογικό σήμα της ΕΕ και στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
(EMAS) της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της παροχής περαιτέρω κινήτρων και της 
ενθάρρυνσης της εφαρμογής των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού μέσω νέων 
τουριστικών υπηρεσιών, τόσο σε σχέση με τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή τους όσο και σε σχέση με τις διαδικασίες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της προσφοράς τους·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλικών υποδομών, που θα 
ενθαρρύνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις όπως είναι τα ξενοδοχεία να παράγουν και να 
προμηθεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική που θα ενισχύσει τη χρήση ανακυκλωμένων υδάτων· τονίζει τη σημασία 
των ισχυρών υποδομών ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
διαθέτουν επαρκή οικονομικά και οργανωτικά μέσα ώστε να αναπτύξουν τις εν λόγω 
υποδομές· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, οι 
οποίες προωθούν την τουριστική εμπειρία με βάση την προώθηση υγιών 
δραστηριοτήτων και της επαφής με το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τη δημιουργία μικρής κλίμακας τουριστικών δικτύων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα, 
τα οποία θα είναι συμπεριληπτικά, ευεργετικά προς τις τοπικές κοινότητες, και θα 
συνδέονται με εδαφικά κέντρα τουριστικής ανάπτυξης και θα διευκολύνουν την 
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού, των τοπικών 
παραγωγών, των δημόσιων αρχών, των τοπικών καταστημάτων και των βιοτεχνών·

25. σημειώνει ότι διάφορες μελέτες καταδεικνύουν δυσανάλογα υψηλό επίπεδο σπατάλης 
τροφίμων από τον τομέα της φιλοξενίας, και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο 
τομέας του τουρισμού στις δημόσιες πολιτικές κατά της σπατάλης τροφίμων· 
ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των επαγγελματιών του εν λόγω τομέα προκειμένου να 
βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων για το θέμα αυτό καθώς και να προαχθεί η 
ευαισθητοποίηση και τα μέτρα διάδοσης και εφαρμογής για την πρόληψη του εν λόγω 
φαινομένου· επισημαίνει τις δυνατότητες του εν λόγω τομέα να ηγηθεί της δημιουργίας 
δικτύων αλληλεγγύης, τα οποία μετατρέπουν τον κίνδυνο που ενέχει η σπατάλη 
τροφίμων σε ευκαιρία για την προώθηση της αλληλεγγύης και της κυκλικής 
οικονομίας· τάσσεται υπέρ προγραμμάτων κατάρτισης για τους μάγειρες με στόχο τη 
μείωση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση των 
αποβλήτων τροφίμων ως ζωοτροφών ή για την παραγωγή βιοαερίου· θεωρεί ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων και της φιλοξενίας έχουν 
μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη νέων κυκλικών λύσεων· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να καταστεί εφικτή η άρση των 
θεσμικών φραγμών που εμποδίζουν τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον τομέα των 
τροφίμων, όπως κανονισμοί κατά της διανομής πλεονασμάτων τροφίμων από τον τομέα 
του τουρισμού·

26. επισημαίνει τη σημασία καθορισμού και σχεδιασμού καινοτόμου κατάρτισης και έργων 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων σχετικά με την κυκλική οικονομία για εργαζόμενους σε 
όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται· τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την 
προώθηση της επίτευξης των στόχων του νέου CEAP και την περαιτέρω επένδυση στην 
εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη και τα 
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πλεονεκτήματα των δράσεων κυκλικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών· 
παροτρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και έργων σε όλα τα επίπεδα.
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