
 

AM\1097165EL.doc  PE584.116v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 
 

2015/2350(INI) 

30.6.2016 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
1 - 122 

Σχέδιο έκθεσης 

Keith Taylor 

(PE583.867v01-00) 

 σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πορθμείων στις παράκτιες 

περιοχές και στις εσωτερικές πλωτές οδούς: συμβολή στις επιβατικές 

πολυτροπικές μεταφορές 

(2015/2350(INI)) 



 

PE584.116v01-00 2/61 AM\1097165EL.doc 

EL 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1097165EL.doc 3/61 PE584.116v01-00 

 EL 

 

Τροπολογία  1 

Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη 

των μερών (COP 21) της σύμβασης 

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 

11η Διάσκεψη των μερών η οποία 

λογίζεται ως Σύνοδος των 

συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο 

του Κιότο (CMP11), και η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία, 

από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 

Δεκεμβρίου 2015, 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 

2013, με τίτλο «Για ποιοτική εσωτερική 

ναυσιπλοΐα NAIADES II» 

(COM(2013)0623), 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Keith Taylor 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 

2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη 

θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα 

πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2016, με 

τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1177/2010 για 

τα δικαιώματα των επιβατών στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 2006/2004 

(COM(2016)274)», 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γεωγραφία της Ευρώπης, με τις εκτενείς 

ακτογραμμές της και τα πολλά νησιά και 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γεωγραφία της Ευρώπης, με τις εκτενείς 

ακτογραμμές της και τα πολλά νησιά και 
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τους ποταμούς της, προσφέρει εξαιρετικές 

ευκαιρίες για βιώσιμες πλωτές επιβατικές 

μεταφορές· 

τους ποταμούς της, προσφέρει εξαιρετικές 

ευκαιρίες για βιώσιμες και κοινωνικά 

δίκαιες πλωτές επιβατικές μεταφορές· 

Or. el 

 

Τροπολογία  6 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε 

επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο 

σκαφών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας και των κρουαζιέρων 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σύνδεση 

διαφορετικών περιοχών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αποτελούν, ως εκ τούτου, 

σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση 

της συνοχής· επιπλέον, η δραστηριότητα 

στους τομείς των κρουαζιέρων και των 

πορθμείων τονώνει τον παράκτιο 

τουρισμό και αποτελεί μια από τις 

βασικές θαλάσσιες δραστηριότητες στην 

Ευρώπη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 
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θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών· 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών και 

ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

τάση μεγάλης αύξησης των πλοίων σε 

διάφορες περιοχές ναυσιπλοΐας, για την 

ακρίβεια πλοίων θαλάσσιων και 

ποτάμιων μεταφορών που 

συμμορφώνονται με διάφορες απαιτήσεις 

για τα θαλάσσια σκάφη και έχουν 

χαρακτηριστικά που καθιστούν δυνατή 

τη ναυσιπλοΐα σε ρηχά ύδατα· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  8 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ανάπτυξη 

των τεχνολογιών οι πλωτές μεταφορές 

έχουν καταστεί και πάλι εναλλακτική 

λύση έναντι των οδών πρόσβασης στα 

κέντρα των πόλεων στις οποίες 

παρατηρείται συμφόρηση· 

Or. pl 
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Τροπολογία  9 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής και 

περιφερειακής κινητικότητας, των 

κρουαζιέρων και του τουρισμού 

παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για 

τη χρήση της διαθέσιμης πλεονάζουσας 

ικανότητας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο 

και σε επίπεδο σκαφών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων και του 

τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης 

πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο 

υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές 

επιβατικές μεταφορές στους τομείς των 

παράκτιων (μικρών αποστάσεων) 

μεταφορών, των εσωτερικών και 

θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής 

κινητικότητας, των κρουαζιέρων, αλλά 

κυρίως του τουρισμού παρουσιάζουν 

σημαντικές προοπτικές για τη χρήση της 

διαθέσιμης πλεονάζουσας ικανότητας τόσο 

σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο 

σκαφών· 

Or. it 
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Τροπολογία  11 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

πλωτές επιβατικές και εμπορευματικές 

μεταφορές αντιμετωπίζονται 

διαφορετικές προκλήσεις και 

παρουσιάζονται διαφορετικές ανάγκες 

όσον αφορά τις υποδομές, τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις, τα 

επιχειρησιακά ζητήματα, την ασφάλεια 

και τις σχέσεις λιμένα-πόλης, τη στιγμή 

που η διαχείριση αμφότερων των 

τμημάτων της αγοράς εκτελείται από μία 

λιμενική αρχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές έχουν 

χαρακτηριστεί φιλικός προς το 

περιβάλλον κλάδος μεταφορών που 

χρειάζεται ειδική φροντίδα και 

υποστήριξη και η Λευκή Βίβλος συνιστά 

την προώθηση των θαλάσσιων και 

εσωτερικών πλωτών μεταφορών, την 

αύξηση του μεριδίου των παράκτιων 

μεταφορών και της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας και τη βελτίωση της 

ασφάλειας μεταφορών· 

Or. pl 
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Τροπολογία  13 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

δυνατότητες δανειοδότησης και 

εγγυήσεων για έργα πλωτών μεταφορών 

παρέχονται, μεταξύ άλλων από το ΕΤΣΕ, 

ως συμπληρωματικό μέσο παράλληλα με 

τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία και η πρόταση για την 

Ευρωπαϊκή Πράξη σχετικά με την 

προσβασιμότητα παρέχουν μια σταθερή 

βάση για τη μελλοντική επανεξέταση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε 

διατροπικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης 

της απρόσκοπτης προσβασιμότητας για 

τους επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη 

κινητικότητα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία και η πρόταση για την 

Ευρωπαϊκή Πράξη σχετικά με την 

προσβασιμότητα παρέχουν ορθή 

καθοδήγηση όχι μόνο για την εφαρμογή 

και, κατά περίπτωση τη μελλοντική 

επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1177/2010, αλλά και για την έγκριση της 

νομοθεσίας για τα δικαιώματα των 

επιβατών σε διατροπικό πλαίσιο, ωστόσο 

η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει απρόσκοπτη 

προσβασιμότητα για τους επιβάτες με 

αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία και η πρόταση για την 

Ευρωπαϊκή Πράξη σχετικά με την 

προσβασιμότητα παρέχουν μια σταθερή 

βάση για τη μελλοντική επανεξέταση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε 

διατροπικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της 

απρόσκοπτης προσβασιμότητας για τους 

επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη 

κινητικότητα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία και η πρόταση για την 

Ευρωπαϊκή Πράξη σχετικά με την 

προσβασιμότητα παρέχουν μια σταθερή 

βάση για τη μελλοντική επανεξέταση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε 

διατροπικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της 

απρόσκοπτης και με μειωμένο κόστος 

προσβασιμότητας για τους επιβάτες με 

αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  16 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise και Costa 

Concordia· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 

πλωτές επιβατικές μεταφορές θεωρούνται 

ασφαλής τρόπος μεταφοράς, έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise και Costa 

Concordia· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise και Costa 

Concordia· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise, Costa Concordia 

και Norman Atlantic· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise και Costa 

Concordia· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise, Costa 

Concordia και Norman Atlantic· 

Or. el 

 

Τροπολογία  19 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη E 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise και Costa 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο 

παρελθόν στον τομέα των πλωτών 

επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των 

οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, 

Herald of Free Enterprise, Costa 
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Concordia· Concordia και Und Adryatik· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  20 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 

στρατηγική της για την πολιτική 

θαλάσσιων μεταφορών έως το 2018, η ΕΕ 

ορίζει ως στόχο να αναδειχθεί σε 

παγκόσμια ηγέτιδα στη θαλάσσια έρευνα 

και καινοτομία, και επιδιώκει τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης στα πλοία, τη 

μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

τους, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

ατυχημάτων και την παροχή καλύτερης 

ποιότητας ζωής στη θάλασσα· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 

στρατηγική της για την πολιτική 

θαλάσσιων μεταφορών έως το 2018, η ΕΕ 

ορίζει ως στόχο να αναδειχθεί σε 

παγκόσμια ηγέτιδα στη θαλάσσια έρευνα 

και καινοτομία καθώς και στη ναυπηγική 

επιδιώκοντας τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στα πλοία, τη 

μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

τους, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

ατυχημάτων και την παροχή καλύτερης 

ποιότητας ζωής στη θάλασσα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  21 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 

στρατηγική της για την πολιτική 

θαλάσσιων μεταφορών έως το 2018, η ΕΕ 

ορίζει ως στόχο να αναδειχθεί σε 

παγκόσμια ηγέτιδα στη θαλάσσια έρευνα 

και καινοτομία, και επιδιώκει τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης στα πλοία, τη 

μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

τους, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

ατυχημάτων και την παροχή καλύτερης 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 

στρατηγική της για την πολιτική 

θαλάσσιων μεταφορών έως το 2018, η ΕΕ 

ορίζει ως στόχο να αναδειχθεί σε 

παγκόσμια ηγέτιδα στη θαλάσσια έρευνα 

και καινοτομία, και επιδιώκει τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και της 

αξιοποίησης των ενεργειακών δεδομένων 
στα πλοία, τη μείωση του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου τους, την ελαχιστοποίηση του 
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ποιότητας ζωής στη θάλασσα· κινδύνου ατυχημάτων και την παροχή 

καλύτερης ποιότητας ζωής στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 

τμήματα των ευρωπαϊκών ποταμών, και 

σε αστικούς κόμβους μεταξύ αυτών, 

αναπτύσσονται ο ποτάμιος τουρισμός με 

πλοίο και οι πλωτές μεταφορές επιβατών 

σε ποτάμια, κανάλια και άλλες 

εσωτερικές πλωτές οδούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει μια σειρά από 

μακροστρατηγικές που βασίζονται 

διοικητικά στη χρήση πλωτών οδών 

όπως π.χ. η στρατηγική για τον Δούναβη, 

για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και 

για τη Βαλτική· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  24 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι χρειάζεται να 

καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη 

δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου για τις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές», για 

παράδειγμα μέσω της απλούστευσης της 

διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλεί η 

διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα· 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· 

Or. el 

 

Τροπολογία  25 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι χρειάζεται να 

καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη 

δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου για τις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές», για 

παράδειγμα μέσω της απλούστευσης της 

διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλεί η 

διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα· 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· η 

διοικητική επιβάρυνση που προκαλεί η 

διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα 

πρέπει να περιοριστεί· 

Or. fr 
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Τροπολογία  26 

Maria Grapini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι χρειάζεται να 

καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη 

δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου για τις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές», για 

παράδειγμα μέσω της απλούστευσης της 

διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλεί η 

διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα· 

1. είναι της γνώμης ότι το 

θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές (ΠΕΜ)· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι χρειάζεται να 

καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη 

δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου για τις 

πλωτές επιβατικές μεταφορές», για 

παράδειγμα μέσω της απλούστευσης της 

διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλεί η 

διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα αλλά 

και μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων 

για την προστασία και την ασφάλεια των 

επιβατών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και 

ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς 

υποδομές στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και της 

ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσής 

τους με τις υποδομές στην ενδοχώρα· 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και 

ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς 

υποδομές στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και της 

ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσής 

τους με τις υποδομές στην ενδοχώρα, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

υποδομών και πληροφοριών ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες κινητικότητας 

όλων των ταξιδιωτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και 

ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς 

υποδομές στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και της 

ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσής 

τους με τις υποδομές στην ενδοχώρα· 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και 

ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς 

υποδομές, τόσο στα κεντρικά όσο και στα 

εκτεταμένα της δίκτυα, στο πλαίσιο του 

ΔΕΔ-Μ και της ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης 

της διασύνδεσής τους, μεταξύ άλλων με 

τις σιδηροδρομικές υποδομές στην 

ενδοχώρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και 

ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς 

υποδομές στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και της 

ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσής 

τους με τις υποδομές στην ενδοχώρα· 

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς 

επίσης και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη 

τις ΠΕΜ, και ειδικότερα να βελτιώσουν τις 

συναφείς υποδομές στο πλαίσιο του ΔΕΔ-

Μ και της ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της 

διασύνδεσής τους με τις υποδομές στην 

ενδοχώρα· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  30 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, μεταξύ 

άλλων στις τρίτες χώρες, των θαλάσσιων 

αρτηριών που προάγουν τις 

πολυτροπικές, αποδοτικές μεταφορές, 

διευκολύνουν τη συμπλήρωση του 

συγκεκριμένου τρόπου με άλλα δίκτυα και 

τρόπους μεταφοράς, εξαλείφουν τα 

εμπόδια σε βασικές υποδομές του δικτύου 

και διασφαλίζουν εδαφική συνέχεια και 

ολοκλήρωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. τονίζει την ανάγκη να εξαλειφθούν 

τα «σημεία συμφόρησης» στη 

διασύνδεση του εκτεταμένου συστήματος 

των δυτικοευρωπαϊκών εσωτερικών 

πλωτών οδών με το υφιστάμενο σύστημα 

της Ανατολικής Ευρώπης, το οποίο έχει 

υποστεί σημαντική και πολλές φορές 

πλήρη αποδόμηση· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  32 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 

ετήσια επισκόπηση των έργων ΠΕΜ που 

έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ 

μέσω των ταμείων συνοχής, των 

διαρθρωτικών ταμείων, των περιφερειακών 

ταμείων, των προγραμμάτων Interreg και 

«Ορίζοντας 2020», της ΔΣΕ, του ΔΕΔ-Μ 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων· 

3. αξιώνει από την Επιτροπή να 

δημοσιεύσει ετήσια επισκόπηση των έργων 

ΠΕΜ που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από 

την ΕΕ μέσω των ταμείων συνοχής, των 

διαρθρωτικών ταμείων, των περιφερειακών 

ταμείων, των προγραμμάτων Interreg και 

«Ορίζοντας 2020», της ΔΣΕ, του ΔΕΔ-Μ 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  33 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. καλεί την Επιτροπή να 

δημοσιεύσει συγκεντρωτική έκθεση για 

την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 

στον τομέα των πλωτών επιβατικών 

μεταφορών· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  34 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για 

τη διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών 

στον τομέα των πλωτών μεταφορών, 

ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των 

διασυνοριακών υπηρεσιών θαλάσσιων 

διαγράφεται 
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και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που 

παρέχουν τόσο τα πορθμεία όσο και τα 

κρουαζιερόπλοια· 

Or. de 

 

Τροπολογία  35 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο 

τα πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  36 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

ζητεί από τη Eurostat να συμπεριλάβει, 

μεταξύ άλλων, στα στατιστικά της 

στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες 

θαλάσσιων κρουαζιέρων, τις «επισκέψεις 
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επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες», 

δηλαδή τον αριθμό των επιβατών και 

επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε κάθε 

λιμένα διέλευσης και όχι μόνο τους 

επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που 

πραγματοποιούν διακοπές κάθε χρόνο 

(κύκλος κίνησης)· η συμπερίληψη των εν 

λόγω μεγεθών θα δώσει μια περισσότερο 

ρεαλιστική εικόνα της προστιθέμενης 

αξίας του τομέα κρουαζιέρων και 

πλωτών επιβατικών μεταφορών εν γένει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

στις στατιστικές της Eurostat, ως 

επιβάτες των κρουαζιέρων νοούνται μόνο 

οι επιβάτες που πραγματοποιούν 

κρουαζιέρες κάθε χρόνο (κύκλος 

κίνησης), δεν υπολογίζονται όμως οι 

«επισκέψεις επιβατών σε ενδιάμεσους 

λιμένες», δηλαδή ο αριθμός των 

επιβατών που επιβιβάζονται και 

αποβιβάζονται σε κάθε λιμένα διέλευσης· 

κρίνει ότι η συμπερίληψη των εν λόγω 

μεγεθών θα δώσει μια πολύ πιο 

ρεαλιστική εικόνα της προστιθέμενης 

αξίας του τομέα των κρουαζιέρων και 

των πλωτών επιβατικών μεταφορών εν 

γένει· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Maria Grapini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια· 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη 

διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον 

τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών 

υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα 

πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια, 

δεδομένου ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου 

η μεταφορά μεταξύ δύο διαφορετικών 

περιοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο με πλωτά μέσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

ένα σύστημα εναρμονισμένης συλλογής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα 

ατυχήματα και τα περιστατικά για τα 

πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 

κυκλοφορίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  40 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

πλήρως τις επενδύσεις σε ποιοτικές 

υποδομές στην ενδοχώρα, οι οποίες 

μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της 

τοπικής κυκλοφοριακής συμφόρησης και 

να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν 

αρνητικές συνέπειες για τον τοπικό 

πληθυσμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 

καταλόγους με παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα· 

Or. en 
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Τροπολογία  42 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα, την αποσυμφόρηση των 

χερσαίων δικτύων μεταφορών και την 

άνεση στις πόλεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά δίκτυα δημόσιων 

μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, την 

προσβασιμότητα και την άνεση στις 

πόλεις· 

5. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των 

ΠΕΜ στα αστικά και περιφερειακά δίκτυα 

δημόσιων μεταφορών θα μπορούσε να 

ενισχύσει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της κινητικότητας, τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, την ποιότητα 

ζωής, την προσβασιμότητα και την άνεση 

στις πόλεις· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  44 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν και να στηρίξουν τοπικές 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 

ενεργοποίηση της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας για τον εφοδιασμό αστικών 

συγκροτημάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάπτυξης των κέντρων διανομής 

που βρίσκονται στα λιμάνια ποταμών, της 

ανάπτυξης των επιβατικών μεταφορών, 

ιδίως ως χαρακτηριστικό που αυξάνει 

την τουριστική ελκυστικότητα· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  45 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι οι ΠΕΜ θα πρέπει να 

ενσωματωθούν καλύτερα στα συστήματα 

παροχής πληροφοριών, κράτησης θέσεων 

και έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουριστικού τομέα· 

6. τονίζει ότι οι ΠΕΜ θα πρέπει να 

ενσωματωθούν καλύτερα στα συστήματα 

παροχής πληροφοριών, κράτησης θέσεων 

και έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουριστικού τομέα· τονίζει ότι πρέπει 

να ληφθούν υπόψη οι μεταφορείς 

επιβατικών πλωτών μεταφορών στην 

προσπάθεια οικοδόμησης ενός 

ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου συστήματος 

έκδοσης εισιτηρίων· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  46 

Maria Grapini, Isabella De Monte 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι οι ΠΕΜ θα πρέπει να 

ενσωματωθούν καλύτερα στα συστήματα 

παροχής πληροφοριών, κράτησης θέσεων 

και έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουριστικού τομέα· 

6. τονίζει ότι οι ΠΕΜ θα πρέπει να 

ενσωματωθούν καλύτερα στα συστήματα 

παροχής πληροφοριών, κράτησης θέσεων 

και έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουριστικού τομέα, ιδίως σε 

απομακρυσμένες και απομονωμένες 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να χρηματοδοτήσει καλύτερα 

οργανωμένα και περισσότερο αποδοτικά 

έργα για ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

μεταφορών, οι οποίες θα δώσουν τη 

δυνατότητα σταδιακής μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας· την 

αναδιοργάνωση των χρονοδιαγραμμάτων 

των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών 

μεταφορέων δια αέρος, θαλάσσης και 

ξηράς, με στόχο τη διατροπική και 

αποδοτική διαχείριση των επιβατικών 

μεταφορών· την ενοποίηση, μέσω 

ψηφιακής εφαρμογής, των εισιτηρίων 

που εκδίδονται από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης σε ένα 

ενιαίο εισιτήριο μίας διαδρομής· 

Or. en 
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Τροπολογία  48 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι οι πρακτικές βάσει 

των οποίων τα εμπορευματικά πλοία 

παρέχουν επίσης επιβατικές υπηρεσίες και 

αντιστρόφως, όπως στην περίπτωση των 

πορθμείων, θα πρέπει να προωθούνται, 

καθώς προσφέρουν στα πλοία τη 

δυνατότητα να αυξήσουν τα ποσοστά 

πλήρωσης θέσεων και να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα· 

7. υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των 

ευρέως διαδεδομένων πρακτικών βάσει 

των οποίων τα εμπορευματικά πλοία 

παρέχουν επίσης επιβατικές υπηρεσίες και 

αντιστρόφως, όπως στην περίπτωση των 

πορθμείων, καθώς προσφέρουν στα πλοία 

τη δυνατότητα να αυξήσουν τα ποσοστά 

πλήρωσης θέσεων και να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  49 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι οι πρακτικές βάσει 

των οποίων τα εμπορευματικά πλοία 

παρέχουν επίσης επιβατικές υπηρεσίες και 

αντιστρόφως, όπως στην περίπτωση των 

πορθμείων, θα πρέπει να προωθούνται, 

καθώς προσφέρουν στα πλοία τη 

δυνατότητα να αυξήσουν τα ποσοστά 

πλήρωσης θέσεων και να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα· 

7. επισημαίνει ότι, όπου είναι 

δυνατόν, οι πρακτικές βάσει των οποίων 

τα εμπορευματικά πλοία παρέχουν επίσης 

επιβατικές υπηρεσίες και αντιστρόφως, 

όπως στην περίπτωση των πορθμείων, θα 

πρέπει να προωθούνται, καθώς αφενός 

προσφέρουν στα πλοία τη δυνατότητα να 

αυξήσουν τα ποσοστά πλήρωσης θέσεων 

και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 

οικονομική αποδοτικότητα και αφετέρου 

μετριάζουν την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Maria Grapini 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επικροτεί τις προσπάθειες 

μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε 

καθαρότερα πλοία, βάσει ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου που έχει ως στόχο να καταστήσει 

τις πλωτές μεταφορές πιο πράσινες· 

πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε 

φθηνότερες λύσεις που θα είναι πιο 

βιώσιμες, πιο ελκυστικές και ως εκ τούτου 

οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, 

καθιστώντας τον τομέα συνολικά «πιο 

φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»· 

8. επικροτεί τις προσπάθειες 

μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε 

καθαρότερα πλοία, βάσει ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου που έχει ως στόχο να καταστήσει 

τις πλωτές μεταφορές πιο πράσινες· 

πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε 

φθηνότερες λύσεις που θα είναι πιο 

βιώσιμες, πιο ελκυστικές και ως εκ τούτου 

οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, 

καθιστώντας τον τομέα συνολικά «πιο 

φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»· θεωρεί 

αναγκαία τη διάθεση επαρκούς 

χρηματοδότησης προκειμένου να 

επιτευχθεί η διαδικασία οικολογικού 

προσανατολισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επικροτεί τις προσπάθειες 

μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε 

καθαρότερα πλοία, βάσει ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου που έχει ως στόχο να καταστήσει 

τις πλωτές μεταφορές πιο πράσινες· 

πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε 

φθηνότερες λύσεις που θα είναι πιο 

βιώσιμες, πιο ελκυστικές και ως εκ τούτου 

οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, 

καθιστώντας τον τομέα συνολικά «πιο 

φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»· 

8. επικροτεί τις προσπάθειες 

μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε 

καθαρότερα, αποδοτικά από ενεργειακή 

άποψη πλοία με χαμηλότερες εκπομπές, 

βάσει ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που έχει 

ως στόχο να καταστήσει τις πλωτές 

μεταφορές πιο πράσινες· πιστεύει ότι αυτό 

θα οδηγήσει σε φθηνότερες λύσεις που θα 

είναι πιο βιώσιμες, πιο ελκυστικές και ως 

εκ τούτου οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, 

καθιστώντας τον τομέα συνολικά «πιο 

φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»· 

Or. en 
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Τροπολογία  52 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. σημειώνει ότι οι διαφορετικές 

προκλήσεις των μεγάλων παράκτιων 

ζωνών της ΕΕ υπαγορεύουν την ανάληψη 

διαφορετικών δράσεων (περισσότερες 

υπηρεσίες πορθμείου στη Βόρεια 

Θάλασσα, αναβάθμιση και τεχνική 

αξιοποίηση των πορθμείων στη Μεσόγειο 

κ.λπ.)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 

επιβατικών πλοίων της ΕΕ πρέπει να 

παραμείνει βασικός ανταγωνιστικός 

παίκτης, μειώνοντας παράλληλα το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωμα· 

9. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 

ναυπήγησης επιβατικών πλοίων της ΕΕ 

πρέπει να παραμείνει βασικός 

ανταγωνιστικός παίκτης, παρέχοντας 

περισσότερα κίνητρα και μειώνοντας 

παράλληλα το περιβαλλοντικό της 

αποτύπωμα χάρη στην αύξηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στη 

συγκεκριμένη βιομηχανία· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  54 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 

επιβατικών πλοίων της ΕΕ πρέπει να 

παραμείνει βασικός ανταγωνιστικός 

παίκτης, μειώνοντας παράλληλα το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωμα· 

9. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία 

επιβατικών πλοίων της ΕΕ πρέπει να 

παραμείνει βασικός ανταγωνιστικός 

παίκτης, μειώνοντας πάραυτα το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωμα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  55 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. τονίζει ειδικότερα ότι, παρά τη 

συνολική συμβολή των ΠΕΜ στη 

βελτίωση της βιώσιμης και 

ανταγωνιστικής κινητικότητας, πρέπει να 

υπάρξει κατάλληλη αντιμετώπιση του 

περιβαλλοντικού, γεωγραφικού και 

πολιτιστικού αντικτύπου των πολύ 

μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν ένα σαφές πλαίσιο ελάχιστων 

απαιτήσεων προκειμένου να αποφευχθούν 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις του τομέα των 

κρουαζιέρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις ΠΕΜ στη στρατηγική της 

και να λάβει μέτρα για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 σε εναρμόνιση με τις 

συμφωνίες COP21, καθώς και να 

ελαχιστοποιήσει το εξωτερικό κόστος· 

10. καλεί την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις ΠΕΜ στη στρατηγική της 

και να λάβει μέτρα για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 σε εναρμόνιση με τις 

συμφωνίες COP21, και να ελαχιστοποιήσει 

κατ' αυτόν τον τρόπο το εξωτερικό 

κόστος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 

εξωτερικών δαπανών, η διανομή 

ενέργειας στο σύστημα λιμένων 

(αποβάθρες και λιμενικοί τερματικοί 

σταθμοί) και αερολιμένων (τερματικοί 

σταθμοί) βασίζεται πρωτίστως στη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

προερχόμενης από το δίκτυο, και ότι η εν 

λόγω ενέργεια παράγεται μόνο εν μέρει 

από ανανεώσιμες πηγές· αυτό οφείλεται 

στη δυσκολία της αποθήκευσης της 

ενέργειας που παράγεται από 

φωτοβολταϊκά συστήματα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  58 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα με στόχο τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα της Βαλτικής 

Θάλασσας για τα όρια των εκπομπών 

θείου, την ποιότητα των καυσίμων και τη 

χρήση κινητήρων αποδοτικότερων από 

πλευράς καυσίμων· 

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα μέσω συνεχών 

προσπαθειών και συντονισμού στο 

πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού, με στόχο τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την αύξηση 

της εξοικονόμησης καυσίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα με στόχο τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα της Βαλτικής 

Θάλασσας για τα όρια των εκπομπών 

θείου, την ποιότητα των καυσίμων και τη 

χρήση κινητήρων αποδοτικότερων από 

πλευράς καυσίμων· 

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να καταρτίσουν αυστηρότερα 

περιβαλλοντικά πρότυπα με στόχο τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα της Βαλτικής 

Θάλασσας για τα όρια των εκπομπών 

θείου, την ποιότητα των καυσίμων και τη 

χρήση κινητήρων αποδοτικότερων από 

πλευράς καυσίμων, και προτείνει την 

ανάπτυξη ενός κοινού βασικού δείκτη 

υψηλής απόδοσης για την εναρμόνιση της 

αξιολόγησης του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

προοδευτικά μέτρα για τη μείωση των 

επιπέδων ρύπανσης από τα πορθμεία που 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα κατά 50 

% εντός 10 ετών και κατά 100 % εντός 20 

ετών, μέσω της συνολικής ή μερικής 

χρηματοδότησης της μετατροπής του 

συστήματος πρόωσης των 

οχηματαγωγών πλοίων· την καλεί επίσης 

να προωθήσει, μέσω των λιμενικών 

αρχών, την ανάπτυξη στη Μεσόγειο ενός 

δικτύου διανομής καυσίμων που θα 

βασίζεται στο φυσικό αέριο προκειμένου 

να δοθούν στους πλοιοκτήτες κίνητρα για 

τη χρήση οχηματαγωγών πλοίων με 

κινητήρες διπλής τεχνολογίας 

(ντίζελ/αέριο)· 

Or. it 

 

Τροπολογία  61 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. στηρίζει την Επιτροπή στην 

προώθηση των εναλλακτικών μη ορυκτών 

καυσίμων, των ηλεκτρικών και υβριδικών 

συστημάτων με βάση τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, και της ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας για τα θαλάσσια 

σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ· 

12. τονίζει ότι η απαλλαγή των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες 

εκπομπές απαιτεί σημαντικές 

προσπάθειες και πρόοδο στους τομείς της 

έρευνας και της καινοτομίας· στηρίζει την 

Επιτροπή στην προώθηση των 

εναλλακτικών μη ορυκτών καυσίμων, των 

ηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων με 

βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και 

της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τα 

θαλάσσια σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ· 



 

AM\1097165EL.doc 33/61 PE584.116v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. στηρίζει την Επιτροπή στην 

προώθηση των εναλλακτικών μη ορυκτών 

καυσίμων, των ηλεκτρικών και υβριδικών 

συστημάτων με βάση τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, και της ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας για τα θαλάσσια 

σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ· 

12. στηρίζει την Επιτροπή στην 

προώθηση των εναλλακτικών μη ορυκτών 

καυσίμων, των ηλεκτρικών, υβριδικών 

συστημάτων και των συστημάτων αερίου 

με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

και της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για 

τα θαλάσσια σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  63 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. στηρίζει την Επιτροπή στην 

προώθηση των εναλλακτικών μη ορυκτών 

καυσίμων, των ηλεκτρικών και υβριδικών 

συστημάτων με βάση τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, και της ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας για τα θαλάσσια 

σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ· 

12. στηρίζει την Επιτροπή στην 

προώθηση του ΥΦΑ, των εναλλακτικών μη 

ορυκτών καυσίμων, των ηλεκτρικών και 

υβριδικών συστημάτων με βάση τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τα 

θαλάσσια σκάφη, και την ενθαρρύνει να 

προσαρμόσει την έρευνα και την 

καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των 

ΠΕΜ 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

πολιτικές ενεργειακής αυτάρκειας μέσω 

της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στα 

κτίρια των λιμενικών τερματικών 

σταθμών και μέσω της αποθήκευσης της 

ενέργειας που παράγεται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας για τη 

μεταγενέστερη χρήση της κατά τη 

διάρκεια της νύχτας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  65 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπογραμμίζει ότι ο τομέας των 

πορθμείων αποτελεί σημαντική 

συνιστώσα της αγοράς θαλάσσιων 

μεταφορών μικρών αποστάσεων (SSS): 

συνεπώς, έχει ζωτική σημασία η 

διατήρηση του δυναμισμού και της 

ανταγωνιστικότητάς του, βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές του 

επιδόσεις και την ενεργειακή του 

απόδοση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 
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 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπενθυμίζει ότι, μετά την έκδοση 

της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την 

ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων, απαιτείται στους θαλάσσιους 

λιμένες του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ να 

υπάρχουν, έως το 2025, εγκαταστάσεις 

ανεφοδιασμού σκαφών και ποντοπόρων 

πλοίων με ΥΦΑ, ενώ στους εσωτερικούς 

λιμένες έως το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και 

ενθαρρύνει τα σχέδιά της για την 

κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου 

συστήματος πληροφοριών για τα απόβλητα 

του οποίου η διαχείριση θα 

πραγματοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη, 

τόσο επί των πλοίων όσο και στους 

λιμένες· 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων ως 

μια ευκαιρία ευθυγράμμισης της 

υφιστάμενης οδηγίας με τις διεθνείς 

εξελίξεις, και στηρίζει τα σχέδιά της για 

την κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· αυτό 

δεν θα πρέπει να αποτρέψει τη 

δρομολόγηση περισσότερο βιώσιμων 

πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατών 

μελών ούτε τη συμπερίληψη ενός έγκυρου 

συστήματος πληροφοριών και 

παρακολούθησης για τα απόβλητα του 

οποίου η διαχείριση θα πραγματοποιείται 

σε διάφορα κράτη μέλη, τόσο επί των 

πλοίων όσο και στους λιμένες· 

Or. en 
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Τροπολογία  68 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και 

ενθαρρύνει τα σχέδιά της για την 

κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου 
συστήματος πληροφοριών για τα απόβλητα 

του οποίου η διαχείριση θα 

πραγματοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη, 

τόσο επί των πλοίων όσο και στους 

λιμένες· 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων ως 

μια ευκαιρία ευθυγράμμισης της 

υφιστάμενης οδηγίας με τις διεθνείς 

εξελίξεις προκειμένου να διασαφηνιστούν 

ορισμένες από τις διατάξεις της και η 

εφαρμογή τους, και επίσπευσης της 

εφαρμογής του συστήματος πληροφοριών 

και παρακολούθησης για τα απόβλητα του 

οποίου η διαχείριση θα πραγματοποιείται 

σε διάφορα κράτη μέλη, τόσο επί των 

πλοίων όσο και στους λιμένες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και 

ενθαρρύνει τα σχέδιά της για την 

κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου 

συστήματος πληροφοριών για τα απόβλητα 

του οποίου η διαχείριση θα 

πραγματοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη, 

τόσο επί των πλοίων όσο και στους 

λιμένες· 

13. επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT 

της Επιτροπής για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και 

ενθαρρύνει τα σχέδιά της για την 

κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου 

συστήματος πληροφοριών για τα απόβλητα 

του οποίου η διαχείριση θα 

πραγματοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη· 

Or. el 
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Τροπολογία  70 

Maria Grapini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της 

ρύπανσης και των ατυχημάτων είναι 

καίριας σημασίας για τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τη 

βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών 

θαλάσσιων πορθμείων και 

κρουαζιερόπλοιων· 

14. υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της 

ρύπανσης και των ατυχημάτων είναι 

καίριας σημασίας για τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τη 

βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών 

θαλάσσιων πορθμείων και 

κρουαζιερόπλοιων αλλά κυρίως για τη 

διασφάλιση της προστασίας του 

καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της 

ρύπανσης και των ατυχημάτων είναι 

καίριας σημασίας για τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τη 

βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών 

θαλάσσιων πορθμείων και 

κρουαζιερόπλοιων· 

14. τονίζει ότι η πρόληψη της 

ρύπανσης και των ατυχημάτων είναι 

ζωτικής σημασίας για τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τη 

βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών 

θαλάσσιων πορθμείων και 

κρουαζιερόπλοιων· 

Or. el 

 

Τροπολογία  72 

Keith Taylor 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επικροτεί τις νέες νομοθετικές 

προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με 

απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου 

για την ασφάλεια των επιβατικών πλοίων 

της ΕΕ και ενθαρρύνει την ενίσχυση της 

επιβολής των υφιστάμενων κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. υπενθυμίζει ότι το πλήρωμα των 

πορθμείων και των κρουαζιερόπλοιων 

πρέπει να είναι ειδικευμένο ώστε να 

παρέχει ουσιαστική βοήθεια στους 

επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας 

σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων στην 

εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία καθορίζει 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα προσόντα 
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των μελών του πληρώματος και του 

πλοιάρχου προκειμένου να βελτιωθεί η 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

στην εσωτερική ναυσιπλοΐα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. τονίζει ότι, όσον αφορά την 

περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 

πληροφοριών, όπως τα συμβατικά ραντάρ, 

το SafeSeaNet, το Galileo και το σύστημα 

ποτάμιας ενημέρωσης, έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στη βελτίωση της προστασίας, της 

ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας· 

15. τονίζει ότι, όσον αφορά την 

περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 

πληροφοριών, όπως τα συμβατικά ραντάρ, 

το SafeSeaNet, το Galileo και οι υπηρεσίες 

ποτάμιας ενημέρωσης, έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στη βελτίωση της προστασίας, της 

ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας, 

και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν το σύστημα ποτάμιας 

ενημέρωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Jill Seymour 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος 

της κατάρτισης προσωπικού· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος 

της κατάρτισης προσωπικού· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος 

της κατάρτισης προσωπικού· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
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ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού εντός του 

πλαισίου κανόνων του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Andor Deli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού, εστιάζοντας 

ιδίως στην κατάρτιση που 

πραγματοποιείται σε εγκεκριμένους 

προσομοιωτές και στο ζήτημα της 

ένταξής της στο πρόγραμμα κατάρτισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας στις θαλάσσιες και εσωτερικές 

μεταφορές· παροτρύνει επιπλέον την 
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κατάρτισης προσωπικού· Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

συμπληρωματικής κατάρτισης 

προσωπικού και της εκπαίδευσης της 

τοπικής αστυνομίας και των αρχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· θεωρεί ότι η 

ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών 

μπορεί να βελτιωθεί μόνο με ειδικευμένο 

προσωπικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, 

σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, ένα σαφές 

πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες και δαπάνες, 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας· 

παροτρύνει επιπλέον την Επιτροπή να 

επιληφθεί, σε συμφωνία με τα κράτη 

μέλη, του ζητήματος της κατάρτισης 

προσωπικού· 

Or. fr 
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Τροπολογία  84 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

κατάρτισης προσωπικού· 

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

ένα σαφές πλαίσιο που θα ορίζει ευθύνες 

και δαπάνες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας· παροτρύνει επιπλέον την 

Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος της 

εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και 

κατάρτισης προσωπικού· 

Or. el 

 

Τροπολογία  85 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16a. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να προωθήσει στο εσωτερικό 

των κρατών μελών τη θέσπιση μέτρων 

φορολογικών ελαφρύνσεων για τις 

δραστηριότητες των πλοιοκτητών που 

αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών 

ασφαλείας και της κατάρτισης του 

προσωπικού· 

Or. it 

 

Τροπολογία  86 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. επικροτεί τις νέες νομοθετικές 

προτάσεις της Επιτροπής για 

απλούστευση και βελτίωση των κοινών 

κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 

πλοίων που μεταφέρουν επιβάτες στα 

ύδατα της ΕΕ ώστε να βελτιωθούν η 

ασφάλεια και ο ανταγωνισμός, 

καθιστώντας τους κανόνες περισσότερο 

σαφείς, απλούς και επικαιροποιημένους 

με βάση της νομικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια του 

προσωπικού και των επιβατών των 

παράκτιων πλοίων με αφορμή την 

ανεξέλεγκτη εισροή παράτυπων 

μεταναστών μέσω θαλάσσης στην 

Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 

καταβάλει απτές προσπάθειες για να 

θωρακιστούν και προστατευτούν 

επαρκώς τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  88 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. δεδομένης της αυξανόμενης 

ανησυχίας που προκαλεί το ζήτημα της 

ασφάλειας, αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να 

χρειαστεί η θέσπιση πρόσθετων μέτρων 

όπου θα λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και 

των λειτουργιών των πορθμείων στον 

λιμένα προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ομαλή λειτουργία των καθημερινών 

πορθμειακών συνδέσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες 

που δημιουργεί για την ανάπτυξη της 

διασυνοριακής συνεργασίας με τη 

Λευκορωσία και την Ουκρανία η στήριξη 

της ανατολικής συνοριογραμμής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ποταμό 

Μπουγκ· καλεί την Επιτροπή να δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση στις δυνατότητες της 

εν λόγω σύνδεσης για την ανάπτυξη του 

τουριστικού δυναμικού των ανατολικών 

περιοχών της ΕΕ· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  90 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. επισημαίνει ότι πολλές κλειστές 

θάλασσες, όπως π.χ. η Βαλτική και η 

Αδριατική, βρέχουν πολλά κράτη μέλη 

αλλά και χώρες που δεν ανήκουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον λόγο αυτό 

ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 

διασφαλίσουν αποτελεσματικό σύστημα 

ασφάλειας, προστασίας και κυρίως 

αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  91 

Jill Seymour 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. τονίζει ότι, όταν τα διεθνή 

θαλάσσια πορθμεία πλέουν στα χωρικά 

ύδατα της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται η 

νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών· 

18. τονίζει ότι, όταν τα διεθνή 

θαλάσσια πορθμεία πλέουν στα χωρικά 

ύδατα των κρατών μελών, πρέπει να 

εφαρμόζεται η νομοθεσία των κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. τονίζει ότι, όταν τα διεθνή 

θαλάσσια πορθμεία πλέουν στα χωρικά 

ύδατα της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται η 

νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών· 

18. τονίζει ότι, όταν τα διεθνή 

θαλάσσια πορθμεία πλέουν στα χωρικά 

ύδατα της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται η 

νομοθεσία τόσο της ΕΕ όσο και των 

κρατών μελών· 
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Τροπολογία  93 

Jill Seymour 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη 

προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Maria Grapini 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα· 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή 

να παρουσιάσει ετήσια στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του 

αριθμού των επιβατών με αναπηρία ή 

μειωμένη κινητικότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  95 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα· 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα και επίσης να λάβει υπόψη 

τις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων και 

των οικογενειών που ταξιδεύουν με 

παιδιά· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  96 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα· 

19. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

διατροπικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 

αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα 

των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη 

κινητικότητα, των ατόμων τρίτης ηλικίας 

και των κοινωνικά αδυνάτων· 

Or. el 
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Τροπολογία  97 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού και στην καταπολέμηση της 

εποχικότητας, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· καλεί την 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν 

κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες της ΕΕ για τις 

ΜΜΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· τονίζει τη 

σημασία της χορήγησης στήριξης, όπως 

π.χ. με τη μορφή επιδοτήσεων, σε τοπικές 

κοινότητες περιφερειακών παράκτιων και 

νησιωτικών περιοχών· 

Or. hr 
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Τροπολογία  99 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι 

ΜΜΕ να μπορούν να αποτελούν εστιακό 

σημείο για την προώθηση των τουριστικών 

υπηρεσιών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  100 

Keith Taylor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες και 

περιφερειακές περιοχές της Ένωσης, 

καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και 

παραλίμνιες περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Isabella De Monte 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες, 

νησιωτικές και αγροτικές περιοχές· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να 

αποτελούν εστιακό σημείο για την 

προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  102 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις περιοχές που 

βρίσκονται στην περιφέρεια της Ένωσης, 

όπως οι παράκτιες και νησιωτικές 

περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι ΜΜΕ θα 

πρέπει να αποτελούν εστιακό σημείο για 

την προώθηση των τουριστικών 

υπηρεσιών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  103 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 20. τονίζει τη σημασία του τομέα των 
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ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού, ιδίως στις απομακρυσμένες 

περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, 

ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελούν 

εστιακό σημείο για την προώθηση των 

τουριστικών υπηρεσιών· 

ΠΕΜ στην ανάπτυξη του τουρισμού, ιδίως 

στις απομακρυσμένες περιοχές της 

Ένωσης, όπως οι παράκτιες και νησιωτικές 

περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι ΜΜΕ θα 

πρέπει να αποτελούν εστιακό σημείο για 

την προώθηση των τουριστικών 

υπηρεσιών· 

Or. el 

Τροπολογία  104 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες 

που έχει η δημιουργία κατάλληλων 

συνδέσεων μεταξύ των εσωτερικών 

πλωτών οδών και το ευρωπαϊκό δίκτυο 

ποδηλατικών διαδρομών για την αύξηση 

της ελκυστικότητας του τουρισμού σε 

πολλές περιοχές της ΕΕ· επισημαίνει ότι 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 

ατόμων που ταξιδεύουν με ποδήλατα και 

χρησιμοποιούν τις πλωτές επιβατικές 

μεταφορές· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  105 

Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. θεωρεί ότι ο τουρισμός στις 

παράκτιες περιοχές και στα νησιά 

χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ανάπτυξη 

λόγω της έλλειψης διασυνδεσιμότητας· 

θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει 

υπόψη την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει 
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στις εν λόγω περιοχές για ποιοτικές 

υπηρεσίες μεταφορών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. τονίζει τη σημασία του τομέα των 

επιβατικών πλωτών μεταφορών και για 

τις περιοχές στις οποίες επί του παρόντος 

δεν υπάρχει οικονομική δικαιολογία όπως 

π.χ. οι αραιοκατοικημένες και 

απομονωμένες περιοχές· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  107 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. υπενθυμίζει ότι ορισμένες 

πορθμειακές συνδέσεις είναι ζωτικής 

σημασίας για τη σύνδεση των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών –για την 

πραγματική εδαφική, κοινωνική και 

οικονομική συνοχή– με την ενδοχώρα και 

τις περιοχές οικονομικής και 

βιομηχανικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας 

με τον τρόπο αυτό στην ευρωπαϊκή 

συνοχή και ολοκλήρωση· 

Or. en 
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Τροπολογία  108 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. τονίζει ότι θα πρέπει να 

προωθηθεί το πλαίσιο παροχής 

συνδέσεων με τα νησιά, τις νησιωτικές 

και τις απομακρυσμένες περιοχές μέσω 

της θέσπισης μέτρων για τη βελτίωση της 

ποιότητας των πορθμείων και τη 

δημιουργία κατάλληλων τερματικών 

σταθμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της 

χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, 

καθώς και για την επίτευξη ταχύτερων 

χρόνων επιβίβασης με στόχο την 

προσέλκυση επιβατών· 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας, με έμφαση στις δημόσιες 

μεταφορές σε περιοχές μεγάλων αστικών 

συγκροτημάτων, τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της 

χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, 

καθώς και για την επίτευξη ταχύτερων 

χρόνων επιβίβασης με στόχο την 

προσέλκυση επιβατών· 

Or. pl 
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Τροπολογία  110 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της 

χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, 

καθώς και για την επίτευξη ταχύτερων 

χρόνων επιβίβασης με στόχο την 

προσέλκυση επιβατών· 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της 

χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, 

την άμβλυνση των πιέσεων που 

υφίστανται οι αλυσίδες εφοδιαστικής, 
καθώς και για την επίτευξη ταχύτερων 

χρόνων επιβίβασης με στόχο την 

προσέλκυση επιβατών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Merja Kyllönen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της 

χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, 

καθώς και για την επίτευξη ταχύτερων 

21. επισημαίνει τις δυνατότητες και τη 

σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ 

σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής 

κινητικότητας τόσο για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους όσο και 

για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, 

ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για 

την ανάπτυξη της κινητικότητας ως 

υπηρεσίας, μέσω της δημιουργίας 
ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 

εισιτηρίων, την ενίσχυση της αξιοπιστίας, 

της άνεσης, της χρονικής ακρίβειας και της 
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χρόνων επιβίβασης με στόχο την 

προσέλκυση επιβατών· 

συχνότητας, καθώς και για την επίτευξη 

ταχύτερων χρόνων επιβίβασης με στόχο 

την προσέλκυση επιβατών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis, Isabella De Monte, Lucy Anderson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21a. τονίζει ότι, προκειμένου να 

διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ποιοτικών 

υπηρεσιών, καθώς και το ενδιαφέρον για 

την ασφάλεια στη θάλασσα, είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων στον τομέα θαλάσσιων 

μεταφορών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. de 
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Τροπολογία  114 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. pl 

Τροπολογία  115 

Marie-Christine Arnautu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. fr 

Τροπολογία  116 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  117 

Isabella De Monte 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. it 

Τροπολογία  118 

Jill Seymour 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας διαγράφεται 
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ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Μιλτιάδης Κύρκος, Francisco Assis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Peter van Dalen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

22. τονίζει ότι, λόγω της καλής 

συνεργασίας που υπάρχει στο πλαίσιο της 

CESNI (ευρωπαϊκή επιτροπή για την 

εκπόνηση προτύπων στον τομέα της 
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μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 

σύγκλιση των συστημάτων 

διακυβέρνησης και των ρυθμιστικών 

συστημάτων που ήδη υφίστανται για τον 

Ρήνο, τον Δούναβη και άλλες εσωτερικές 

πλωτές οδούς· 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας) μεταξύ της 

Κεντρικής επιτροπής για τη ναυσιπλοΐα 

στον Ρήνο (CCNR), της Επιτροπής για 

τον Δούναβη και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, δεν είναι αναγκαία η σύσταση 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη 
σύγκλιση των συστημάτων διακυβέρνησης 

και των ρυθμιστικών συστημάτων που ήδη 

υφίστανται για τον Ρήνο, τον Δούναβη και 

άλλες εσωτερικές πλωτές οδούς· 

22. προτείνει να επιδιωχθεί σύγκλιση 

των συστημάτων διακυβέρνησης και των 

ρυθμιστικών συστημάτων που ήδη 

υφίστανται για τον Ρήνο, τον Δούναβη και 

άλλες εσωτερικές πλωτές οδούς, με στόχο 

τη δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου 

πλωτών επιβατικών μεταφορών» μέσω 

της στενής συνεργασίας με τις 

υφιστάμενες επιτροπές ποταμών· 

Or. en 

Τροπολογία  122 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη σύγκλιση 

των συστημάτων διακυβέρνησης και των 

ρυθμιστικών συστημάτων που ήδη 

υφίστανται για τον Ρήνο, τον Δούναβη και 

22. προτείνει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής υπηρεσίας εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που θα διαμορφώσει έναν 

«ενιαίο χώρο πλωτών επιβατικών 

μεταφορών» και θα επιδιώξει τη σύγκλιση 

των συστημάτων διακυβέρνησης και των 

ρυθμιστικών συστημάτων που ήδη 

υφίστανται για τον Ρήνο, τον Δούναβη και 
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άλλες εσωτερικές πλωτές οδούς· άλλες εσωτερικές πλωτές οδούς καθώς και 

των συστημάτων πλοήγησης στις 

κλειστές θάλασσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

Or. hr 

 


