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Τροπολογία 1
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος 
για την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ένωσης, 
για τη βιωσιμότητά της καθώς και για τη 
διασφάλιση της εδαφικής 
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας 
όλων των περιφερειών της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές, 
αγροτικές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και άλλες περιοχές με 
γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος 
για την οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή της Ένωσης, και για τη 
διασφάλιση της εδαφικής 
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας 
όλων των περιφερειών της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές, 
αγροτικές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και άλλες περιοχές με 
γεωγραφικά μειονεκτήματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ταυτόχρονα, έχει επίσης 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
επιπτώσεις και έχει αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία 
της βιωσιμότητάς του·

Or. en

Τροπολογία 2
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος 
για την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ένωσης, για 
τη βιωσιμότητά της καθώς και για τη 
διασφάλιση της εδαφικής 
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας 
όλων των περιφερειών της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές, 
αγροτικές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και άλλες περιοχές με 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος 
για την ανταγωνιστικότητα, για την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξη της Ένωσης, για τη βιωσιμότητά 
της καθώς και για τη διασφάλιση της 
εδαφικής προσβασιμότητας και 
συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της 
ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιφερειακές, αγροτικές, νησιωτικές, 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες 
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γεωγραφικά μειονεκτήματα· περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 3
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και 
αγαθών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την ενιαία αγορά της 
αποτελούν θεμελιώδεις ελευθερίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταξίδια και η 
εργασία στην ΕΕ έχουν οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη συνοχή, αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στο 
πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων 
εφοδιασμού αγαθών και βιομηχανικής 
παραγωγής, καθώς και σε ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 4
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις για την 
πρόοδο προς την ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση στον τομέα και για την 
επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 
όλων των ενδιάμεσων στόχων μείωσης 
των εκπομπών, όπως ορίζονται στον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ξεκινώντας 
με 60 % το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται επαρκείς στοχευμένες 
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επενδύσεις για την πρόοδο προς την 
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στον 
τομέα και για την επιτάχυνση της στροφής 
προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 
σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις για την 
πρόοδο προς την ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση στον τομέα και για την 
επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις για την 
πρόοδο προς την ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση στον τομέα και για την 
επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της 
Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 6
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα για την 
οικονομία της ΕΕ, και τον τέταρτο 
μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο, και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 
οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την 
απασχόληση και την προώθηση της 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα για την 
οικονομία της ΕΕ, και τον τέταρτο 
μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο, και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 
οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την 
απασχόληση και την προώθηση της 
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κοινωνικής ευημερίας στην ΕΕ· κοινωνικής ευημερίας στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί επίσης να 
αποτελέσει σημαντική πηγή εκπομπών 
και υποβάθμισης του περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να 
βασίζεται σε μια εποχιακή και δυστυχώς 
συχνά επισφαλή αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
πρέπει επίσης να διασφαλίσει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο και τις 
υψηλότερες επιδόσεις των ψηφιακών 
υποδομών, ιδίως μέσω της τεχνολογίας 
5G, η οποία προσφέρει ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και συμβάλλει στην επίτευξη 
υψηλότερων επιπέδων αυτοματισμού στις 
διάφορες εφαρμογές κινητικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 
καταστεί πραγματικότητα ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του τομέα των 
μεταφορών, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει 
ότι υπάρχουν οι βασικοί ψηφιακοί 
καταλύτες, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων για 
την κινητικότητα, των υποδομών 
δικτύου, των πόρων από το νέφος στις 
παρυφές, των τεχνολογιών δεδομένων και 
της διακυβέρνησης, καθώς και της 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 8
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη 
κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
συνεχούς ροής αγαθών σε ολόκληρη την 
ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα 
είναι υψίστης σημασίας για τη διανομή του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη 
κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάκαμψη των τομέων των 
μεταφορών και του τουρισμού είναι 
καίριας σημασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 
ΕΕ, καθώς και για τη συνδεσιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία 
απασχόλησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
συνεχούς ροής αγαθών σε ολόκληρη την 
ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα 
είναι υψίστης σημασίας για τη διανομή του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 9
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη 
κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
συνεχούς ροής αγαθών σε ολόκληρη την 
ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα 
είναι υψίστης σημασίας για τη διανομή του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη 
κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία που θεσπίστηκαν το 2020 
είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
συνεχούς ροής αγαθών σε ολόκληρη την 
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ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα 
είναι υψίστης σημασίας για τη διανομή του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 10
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο από την 
πρόσφατη κρίση της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές 
έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της συνεχούς ροής αγαθών σε 
ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, και θα είναι υψίστης σημασίας για 
τη διανομή του εμβολίου κατά της νόσου 
COVID-19·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού, και οι 
θέσεις εργασίας που παράγονται από τους 
τομείς αυτούς, έχουν δεχτεί το ισχυρότερο 
πλήγμα από την πρόσφατη κρίση COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές 
έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της συνεχούς ροής αγαθών σε 
ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, και θα είναι υψίστης σημασίας για 
τη διανομή του εμβολίου κατά της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 11
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα 
της ΕΕ για μηδενικό αριθμό θανάτων 
θέτει στόχο τη μείωση των θανάτων από 
τροχαία ατυχήματα κατά 50 % έως το 
2030 και την επίτευξη μηδενικού αριθμού 
θανάτων έως το 2050· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επενδύσεις στην οδική 
ασφάλεια αποτελούν βασικό στοιχείο του 
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στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΕΕ για 
την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο σταθερά υψηλός αριθμός θανάτων 
από τροχαία ατυχήματα υποδηλώνει ότι 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις για την εγγύηση 
της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας 
των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 12
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 
θα είναι το ευρωπαϊκό έτος για πιο 
πράσινες πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η διασφάλιση βιώσιμης και ενεργού 
αστικής κινητικότητας αποτελεί καίριο 
στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας, 
δεδομένου ότι μειώνει την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, βελτιώνει την ποιότητα του 
αέρα και απελευθερώνει τον δημόσιο 
χώρο από την κυκλοφορία οχημάτων, 
ώστε να καταστεί οικολογικότερος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 είναι το 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων·

Or. en

Τροπολογία 13
Dorien Rookmaker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική για 
τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των 
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πολιτών της ΕΕ στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. σημειώνει ότι οι εκπομπές από τον 
τομέα των μεταφορών της ΕΕ συνέχισαν 
να αυξάνονται το 2019 και οι προβλέψεις 
βάσει των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής 
στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2019 δείχνουν 
ότι οι εκπομπές από τις μεταφορές θα 
αυξηθούν κατά 32 % έως το 2030 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 19901a

_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-7/assessment

Or. en

Τροπολογία 15
João Ferreira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
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κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· 

κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· τονίζει ότι η ύπαρξη 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά βιώσιμων κοινωνιών είναι 
δυνατή μόνο στο πλαίσιο των πολιτικών 
κινητικότητας και μεταφορών που 
ενισχύουν τα συστήματα δημόσιων 
μεταφορών, ιδίως σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτή θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της ελκυστικότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ικανότητας 
των συστημάτων δημόσιων μεταφορών, 
μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων 
συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
(διασφαλίζοντας την απλούστευση και 
την πολυτροπικότητά τους) και την 
προώθηση των ελεύθερων δημόσιων 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 16
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις 
που απαιτούνται για τη μείωση των 
εκπομπών και τη διασφάλιση μιας 
δίκαιης μετάβασης στην κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· ζητεί, ως εκ 
τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για τα 
εμβληματικά έργα, τους στόχους και τις 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής για τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα—
σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις 
της Πράσινης Συμφωνίας— και, 
ειδικότερα, για την ενίσχυση της 
χρηματοδοτικής στήριξης για δράσεις 
έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας· 

1. πιστεύει ότι η πρόσφατη κρίση 
COVID-19 πρέπει να αξιοποιηθεί ως 
ευκαιρία για τη ριζική αναδιαμόρφωση 
των χρηματοδοτικών αναγκών της ΕΕ 
στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
να επιτευχθούν όλοι οι ενδιάμεσοι στόχοι 
μείωσης των εκπομπών, όπως ορίζονται 
στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, αρχής 
γενομένης από 60 % το 2030· ζητεί, ως εκ 
τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για τα 
εμβληματικά έργα, τους στόχους και τις 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής για τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα—
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σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις 
της Πράσινης Συμφωνίας— και, 
ειδικότερα, για την ενίσχυση της 
χρηματοδοτικής στήριξης για δράσεις 
έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 17
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· 

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
μιας αύξησης στην ανάπτυξη και τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων καθώς 
και έργων βιώσιμων υποδομών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη θέσπιση ενός 
νέου ιδίου πόρου που βασίζεται στο 
ΣΕΔΕ από το 2023·

Or. en

Τροπολογία 18
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· 

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· ζητεί να συμμετέχουν 
ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε 
μια διαδικασία διαβούλευσης πριν από 
τις αιτήσεις χρηματοδότησης της ΕΕ από 
τις εθνικές, περιφερειακές και/ή τοπικές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 19
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· 

1. υπενθυμίζει ότι απαιτούνται 
δράσεις για τη μείωση των εκπομπών και 
τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050· ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή 
χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, 
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα—σύμφωνα με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης 
Συμφωνίας και της Συμφωνίας του 
Παρισιού— και, ειδικότερα, για την 
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ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για 
δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 20
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει τα θετικά βήματα 
όσον αφορά τις πολιτικές και οικονομικές 
προσπάθειες στο πλαίσιο του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF), ωστόσο θεωρεί 
ότι εξακολουθεί να απαιτείται ένα 
ποιοτικό άλμα σε αναμφίβολα φιλικές 
προς το κλίμα επενδύσεις, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι για τη συγκράτηση 
της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη κάτω από τους 1,5 °C και για 
την ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει 
ότι οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ 
οφείλουν να συνεισφέρουν στην 
ενσωμάτωση των διαστάσεων του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας πέρα 
από τα επίπεδα των στοχοθετημένων 
μεριδίων δαπανών και τούτο με την 
ένταξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλες 
τις πολιτικές και τα προγράμματα και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
πολιτικής, χωρίς παράλληλα να 
εγκαταλείπεται η επιδίωξη του στόχου 
μιας δίκαιης μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 21
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής πρόοδος όσον αφορά την 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, 
κάθε έργο σχετικά με τις υποδομές 
μεταφορών που χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει, μετά από 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, να συνάδει με 
τους κλιματικούς στόχους, καθώς επίσης 
με τον στόχο της ΕΕ για την οικοδόμηση 
μια οικονομίας η οποία θα βασίζεται εξ 
ολοκλήρου σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και θα έχει υψηλή 
αποδοτικότητα πόρων και ενέργειας, και 
εν τέλει θα είναι κλιματικά ουδέτερη και 
κυκλική· σημειώνει ότι, υπό αυτό το 
πρίσμα, η εκτίμηση των επιπτώσεων των 
έργων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, όπως 
αυτές προκύπτουν στη φάση κατασκευής 
και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων εκπομπών στην αλυσίδα 
αξίας ενός έργου·

Or. en

Τροπολογία 22
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τον 
καθοριστικό ρόλο μιας επαρκούς 
χρηματοδότησης για έργα στον τομέα 
των μεταφορών προκειμένου να 
επισπευσθούν η μετάβαση σε μια ευφυή, 
διαλειτουργική και οικονομικά προσιτή 
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κινητικότητα μέσω μέτρων που 
βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, ούτως 
ώστε να προωθηθούν οι πολυτροπικές 
μεταφορές, η αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα, και η αύξηση της 
παραγωγής και της εξάπλωσης βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, ενώ παράλληλα 
διατηρείται η τεχνολογική ουδετερότητα, 
συμπεριλαμβανομένων σημείων 
επαναφόρτισης·

Or. en

Τροπολογία 23
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 
και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για 
την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις·

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 
και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, ενώ παράλληλα 
προωθούνται υψηλότερα κοινωνικά 
πρότυπα στον τομέα, καθώς και για την 
κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις· 
επισημαίνει ότι το τελευταίο θα συμβάλει 
στην αύξηση της ελκυστικότητας του 
τομέα και στην αντιμετώπιση της 
γήρανσης και των ελλείψεων εργατικού 
δυναμικού·

Or. en
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Τροπολογία 24
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 
και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για 
την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις·

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 
και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για 
την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις· 
επισημαίνει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις 
όσον αφορά την περαιτέρω συμμετοχή 
των γυναικών στους διάφορους τομείς 
του εργατικού δυναμικού και της 
διοίκησης του τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 25
João Ferreira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η 
πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το εργατικό δυναμικό, οι επιχειρήσεις 
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και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για 
την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις·

και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
μετάβαση, και να στηριχθούν οι 
περιφέρειες και οι κοινότητες που 
πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διατεθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση για την εν λόγω 
διαδικασία προσαρμογής, καθώς και για 
επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και 
περιφερειακών δικτύων, σε συστήματα 
δημόσιων μεταφορών και για την 
κατάρτιση και τον εφοδιασμό του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
μελετηθούν τρόποι προώθησης βιώσιμων 
τρόπων μεταφοράς, μεταξύ άλλων μέσω 
δημοσιονομικών κινήτρων, λαμβάνοντας 
υπόψη το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 
του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 
2021·

Or. en

Τροπολογία 27
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επισημαίνει ότι ο 
ΜΣΕ είναι το κύριο μέσο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
υποδομών με τη μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για την ΕΕ, ενσωματώνοντας 
παράλληλα την πράσινη συμφωνία και 
τους ψηφιακούς στόχους· επαναλαμβάνει 
τον καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση 
της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) που είναι 
βιώσιμο, ασφαλές, πολυτροπικό, 
διαλειτουργικό και διασυνδεδεμένο σε 
όλους τους τομείς των υποδομών για τις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
υπηρεσίες· επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 28
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
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καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στα έργα με τη 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, σε 
επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
συνδεσιμότητα, όπως οι διασυνοριακές 
συνδέσεις και οι ελλείπουσες συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η κατάλληλη 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών, 
ιδίως για έργα που συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου του 60 % των 
δαπανών για το κλίμα και σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την τόνωση 
της ανάκαμψής της και την επιτάχυνση 
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της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 30
Roberts Zīle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 
επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα 
έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση 
της ανάκαμψης του τομέα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

3. ζητεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για τους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον 
καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της 
ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) και της 
έγκαιρης ολοκλήρωσης βασικών 
τμημάτων και κόμβων του κεντρικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η 
δέουσα χρηματοδότηση για έργα 
μεταφορών θα έχει καθοριστική σημασία 
για την τόνωση της ανάκαμψης του τομέα 
και την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 31
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τους στόχους του όσον 
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αφορά τις δαπάνες για το κλίμα (60 %), ο 
ΜΣΕ πρέπει να αυξήσει περαιτέρω το 
μερίδιο της χρηματοδότησης για τρόπους 
μεταφοράς μηδενικών εκπομπών· 
επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής 
για συγχρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των περιφερειακών 
διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων που έχουν αποξηλωθεί ή 
εγκαταλειφθεί, και ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη, τις διασυνοριακές περιφέρειες και 
την Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω 
αυτά τα έργα από τη βάση προς την 
κορυφή τα οποία συμβάλλουν στο εκ νέου 
άνοιγμα των συνόρων στην ΕΕ, όπου 
αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, 
παράγοντας συνοχή· καλεί την Επιτροπή, 
κατά συνέπεια, να αυξήσει σημαντικά το 
ποσό εντός της γραμμής του 
προϋπολογισμού για τον ΜΣΕ που 
προορίζεται για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης περιφερειακών 
ελλειπουσών σιδηροδρομικών συνδέσεων 
που αποξηλώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν· 
επιμένει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
περαιτέρω εξηλεκτρισμός των 
σιδηροδρομικών υποδομών και ότι 
απαιτείται να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης 
της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS)· επισημαίνει ότι στον 
προϋπολογισμό του ΜΣΕ θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη μέτρα 
μείωσης του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό 
σύστημα εμπορευματικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 32
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του 
για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021· 

4. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του 
για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021· χαιρετίζει, ωστόσο, την 
ενσωμάτωση του σκέλους ευρωπαϊκής 
επενδυτικής πολιτικής της νέας 
στρατηγικής, το οποίο παρέχει βασικές 
επενδυτικές ευκαιρίες για βιώσιμες και 
ασφαλείς υποδομές μεταφορών, λύσεις 
και εξοπλισμό κινητικότητας και για την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 33
João Ferreira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του 
για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση 
της χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021· 

4. ζητεί να αναπροσανατολιστούν 
ενωσιακά κονδύλια για δημόσιες 
επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών· 
απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται 
σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, όπως ισχυρίζεται το InvestEU, και 
για να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση και 
την ελευθέρωση του τομέα· σημειώνει τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· σημειώνει, επίσης, τη 
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συνακόλουθη σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021·

Or. en

Τροπολογία 34
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του 
για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021· 

4. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση της χρηματοδότησης του 
προγράμματος InvestEU σε σύγκριση με 
τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου 
του ρόλου του προγράμματος στην 
προώθηση βιώσιμων και ασφαλών 
υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη λύπη του 
για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά 
περισσότερο από 40 % (πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 
και 2021· ζητεί οι επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών, ιδίως εκείνες που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
ταξινομίας της ΕΕ για βιώσιμες 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 35
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η τελική συμφωνία 
σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση 
του InvestEU περιέχει μια γενική διάταξη 
—που ισχύει για κάθε χρηματοδότηση 
που σχετίζεται με τον τομέα των 
μεταφορών— η οποία προβλέπει ότι 
«έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη 
των στόχων για το κλίμα δεν είναι 
επιλέξιμα για στήριξη» και επίσης ότι όλα 
τα έργα «ελέγχονται προκειμένου να 
προσδιοριστεί εάν έχουν περιβαλλοντικό, 
κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν 
ναι, υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας»·

Or. en

Τροπολογία 36
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή για μια πιο διαφανή, 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, 
η οποία θα περιλαμβάνει 
αναθεωρημένους δείκτες επιδόσεων για 
τον καθορισμό εκ των προτέρων 
εκτιμήσεων και την εκ των υστέρων 
παρακολούθηση των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και εργαλεία για 
την παρακολούθηση του μεσοπρόθεσμου 
και μακροπρόθεσμου αντικτύπου των 
μέτρων, την πρόληψη της 
χρηματοδοτικής στήριξης για επιβλαβή 
μέτρα και την παρακολούθηση του 
μεσοπρόθεσμου έως μακροπρόθεσμου 
αντικτύπου της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του κλίματος· αναμένει από 
την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς 
καθυστερήσεις, ολοκληρωμένη και 
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λεπτομερή πρόταση έως τον Ιούλιο του 
2020 με τη μορφή κανονισμού πλαισίου 
και ζητεί να συμμετέχει ενεργά το 
Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση της εν 
λόγω μεθοδολογίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. Επαναλαμβάνει την προηγούμενη 
έκκληση του Συμβουλίου προς την 
Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις σε 
ετήσια βάση σχετικά με τις δαπάνες για 
το κλίμα και όχι εκθέσεις που βασίζονται 
σε εκτιμήσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει διορθωτικό μηχανισμό σε 
περίπτωση που οι δαπάνες για το κλίμα 
υπολείπονται των προβλεπόμενων 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 38
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. τονίζει ότι, παράλληλα με την 
αναθεώρηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων της, είναι ζωτικής 
σημασίας η αναθεώρηση της πολιτικής 
μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αναμένεται το 
2021, να προετοιμάσει το έδαφος για μια 
ριζικότερη αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης της Τράπεζας στον 
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τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι 
κατά την περίοδο 2007-2018 η ΕΤΕπ έχει 
χορηγήσει περίπου 140 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε δάνεια για έργα μεταφορών, εκ 
των οποίων περίπου το 80% σχετίζεται με 
οδικές υποδομές1α· υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στη 
δεδηλωμένη φιλοδοξία της να καταστεί 
τράπεζα για το κλίμα, η ΕΤΕπ πρέπει να 
αναπροσανατολίσει σαφώς τις 
δανειοδοτικές προτεραιότητές της και τις 
προσπάθειές της προς μια ολοκληρωμένη 
στροφή προς τις καθαρότερες και 
περισσότερο απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές εναλλακτικές 
λύσεις, και συγκεκριμένα τον 
σιδηρόδρομο· καλεί την ΕΤΕπ να τηρεί 
εγκαίρως ενήμερο το Κοινοβούλιο 
σχετικά με όλα τα στάδια της 
αναθεώρησης της πολιτικής της στον 
τομέα των μεταφορών·
_________________
1α Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - 
Δελτίο ελέγχου «Roads connecting 
European regions» (Δρόμοι που συνδέουν 
ευρωπαϊκές περιοχές) σ. 9 - 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc 
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R 
OADS_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 39
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με λύπη την απότομη 
μείωση της συνεισφοράς του Ταμείου 
Συνοχής στον ΜΣΕ για τις μεταφορές το 
2021· ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να 
επαναφέρει τη συνεισφορά στο επίπεδο 
του 2020, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η 

5. σημειώνει με λύπη την απότομη 
μείωση της συνεισφοράς του Ταμείου 
Συνοχής στον ΜΣΕ για τις μεταφορές το 
2021· ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να 
επαναφέρει τη συνεισφορά στο επίπεδο 
του 2020, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η 



PE680.950v01-00 28/56 AM\1224268EL.docx

EL

πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της 
Ένωσης στην ενίσχυση της εδαφικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην 
Ένωση, ιδίως μέσω της ολοκλήρωσης του 
κεντρικού και του εκτεταμένου 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ)·

πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της 
Ένωσης στην ενίσχυση της εδαφικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην 
Ένωση, ιδίως μέσω της ολοκλήρωσης του 
κεντρικού και του εκτεταμένου 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ)· υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά του για 
διαφάνεια της χρηματοδότησης της ΕΕ 
στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον 
αφορά τους πόρους επιμερισμένης 
διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να 
διαθέσει συγκεντρωτικά πληροφορίες 
σχετικά με έργα μεταφορών που έχουν 
λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 40
João Ferreira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με λύπη την απότομη 
μείωση της συνεισφοράς του Ταμείου 
Συνοχής στον ΜΣΕ για τις μεταφορές το 
2021· ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να 
επαναφέρει τη συνεισφορά στο επίπεδο 
του 2020, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η 
πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της 
Ένωσης στην ενίσχυση της εδαφικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην 
Ένωση, ιδίως μέσω της ολοκλήρωσης του 
κεντρικού και του εκτεταμένου 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ)·

5. σημειώνει την απότομη μείωση της 
συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής στον 
ΜΣΕ για τις μεταφορές το 2021·  ζητεί ο 
προϋπολογισμός του 2022 να ενισχύσει 
σημαντικά τις γραμμές προϋπολογισμού 
που συνδέονται με την πολιτική συνοχής, 
και ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν ο τομέας των μεταφορών 
και οι δημόσιες επενδύσεις στην ενίσχυση 
της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής στην ΕΕ, ιδίως μέσω της 
ολοκλήρωσης του κεντρικού και του 
εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), επίσης σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα 
περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·
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Or. en

Τροπολογία 41
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να προσδιοριστούν 
περαιτέρω πιθανές συνέργειες με άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και να 
αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό τους 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 
επενδύσεις της Ένωσης σε βιώσιμες 
υποδομές και υπηρεσίες μεταφορών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη απαλλαγής από 
ανθρακούχες εκπομπές όσον αφορά όλα 
τα ταμεία της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τον 
τομέα των μεταφορών· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι, στο πλαίσιο της 
χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
του Ταμείου Συνοχής, δεν δίνεται αρκετή 
προσοχή στην αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών· συνιστά να 
αυξηθούν οι επενδύσεις και στην ενεργό 
κινητικότητα, όπως το ποδήλατο και το 
περπάτημα·

Or. en

Τροπολογία 42
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση 
της πολιτικής συνοχής για υποδομές 
μεταφορών οφείλει να επιδιώκει τον 
απορρέοντα από τις Συνθήκες στόχο της 
ενωσιακής οικονομικής, κοινωνικής και 
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εδαφικής συνοχής· επισημαίνει τον 
θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η 
πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις 
της ΕΕ στην προώθηση και ενίσχυση της 
εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
διατήρηση της χρηματοδότησης του 
ΔΕΔ-Μ ως τμήματος της πολιτικής 
συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
συνιστώσας στήριξης για την ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό των 
δευτερευουσών, περιφερειακών και 
τοπικών συνδέσεων·

Or. en

Τροπολογία 43
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία των 
τρεχόντων έργων, προκειμένου να 
επανεξεταστούν οι προτεραιότητες υπό το 
πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης, ιδίως όταν δεν υπάρχει 
εθνικό δίκτυο που να συνάδει με την 
ανάγκη διασφάλισης της κινητικότητας 
σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής και 
περιβαλλοντικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 44
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πρόθεση της Επιτροπής να δώσει ώθηση 
στην έρευνα και την ανάπτυξη 
καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών 
στον τομέα των μεταφορών, ώστε να 
συμβάλει σε υπηρεσίες βιώσιμης 
κινητικότητας· επισημαίνει τα 
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, όπως ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
InvestEU, τα οποία θα είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη αυτών των 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 45
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της 
δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου 
τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης, ως μέσου 
αντιστάθμισης του κόστους της 
ενεργειακής μετάβασης, μέσω 
επενδύσεων σε ασφαλείς και βιώσιμες 
υποδομές μεταφορών και τουρισμού στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τις προκλήσεις της μετάβασης, όπως 
οι αραιοκατοικημένες περιοχές, οι 
μειονεκτούσες περιφέρειες και τα 
περιβαλλοντικά ευάλωτα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 46
João Ferreira, Leila Chaibi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να αξιολογηθούν οι 
δυνητικές επιπτώσεις ενός ειδικού 
ταμείου που θα επικεντρώνεται στα 
δίκτυα μεταφορών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών — ένα πρόγραμμα 
μεταφορών POSEI — σε σύγκριση με το 
τρέχον μοντέλο χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 47
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
προώθησης μιας δίκαιης μετάβασης με 
πρόοδο, παράλληλα, στην κατεύθυνση 
μιας βιώσιμης, ευφυούς και ανθεκτικής 
κινητικότητας· επικροτεί την πρόθεση 
της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι θα 
διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ώστε η 
νέα κινητικότητα να καταστεί οικονομικά 
προσιτή και προσβάσιμη σε όλες τις 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών περιοχών, και για όλους τους 
επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και μειωμένη 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 48
Daniel Freund
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να ενισχυθεί η διαφάνεια του 
χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και των 
αξιολογήσεων έργων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών σε 
διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και παρακολούθησης της ανάπτυξης 
μεγάλων έργων με συνολικό όγκο 
επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 49
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τις επενδύσεις στη συντήρηση 
του δικτύου και να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου 
για τη συντήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
συνδεσιμότητας όλων των εδαφών της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τις επενδύσεις στη συντήρηση 
του δικτύου και να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου 
για τη συντήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
συνδεσιμότητας όλων των εδαφών της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να συμφωνήσει ότι 
όλες οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των 
κρατών μελών για τη βιωσιμότητα και 
την ασφάλεια των έργων υποδομής δεν 
θα περιλαμβάνονται στους σχετικούς 
στόχους ελλείμματος στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
μέχρι τη λήξη της αναστολής·
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Or. en

Τροπολογία 50
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τις επενδύσεις στη συντήρηση 
του δικτύου και να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου 
για τη συντήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
συνδεσιμότητας όλων των εδαφών της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει και να παρέχει κίνητρα για τις 
επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου και 
να εφαρμόσει ένα σχέδιο παρακολούθησης 
του κεντρικού δικτύου για τη συντήρηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη 
διασφάλιση της ομαλής συνδεσιμότητας 
όλων των εδαφών της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις 
περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερες 
προκλήσεις στη συντήρηση του δικτύου 
και να παράσχει συμβουλευτική, τεχνική 
και οικονομική στήριξη στις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 51
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
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συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τις επενδύσεις στη συντήρηση 
του δικτύου και να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου 
για τη συντήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
συνδεσιμότητας όλων των εδαφών της ΕΕ·

συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· επισημαίνει ειδικότερα τη 
σημασία της αντιμετώπισης και 
αναβάθμισης των υφιστάμενων 
υποδομών υψηλού κινδύνου, ιδίως των 
γηραιότερων και των υπανάπτυκτων 
τμημάτων του δικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει τις επενδύσεις 
στη συντήρηση του δικτύου και να 
εφαρμόσει ένα σχέδιο παρακολούθησης 
του κεντρικού δικτύου για τη συντήρηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη 
διασφάλιση της ομαλής συνδεσιμότητας 
όλων των εδαφών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τις επενδύσεις στη συντήρηση 
του δικτύου και να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου 
για τη συντήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
συνδεσιμότητας όλων των εδαφών της ΕΕ·

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της 
συντήρησης του δικτύου συμβάλλει στην 
αποδοτικότητά του και στην αδιάλειπτη 
συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις 
επιδόσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με 
παράλληλη ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, 
όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και άλλοι 
χρήστες της μικροκινητικότητας· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τις 
επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου και 
να εφαρμόσει ένα σχέδιο παρακολούθησης 
του κεντρικού δικτύου για τη συντήρηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη 
διασφάλιση της ομαλής συνδεσιμότητας 
όλων των εδαφών της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 53
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί όλες οι επενδύσεις σε 
υποδομές με αναμενόμενο κύκλο ζωής 
που υπερβαίνει την πενταετία να 
συνδέονται με τα εθνικά σχέδια για το 
κλίμα και την ενέργεια και ο σχεδιασμός 
τους να δίδει προτεραιότητα σε μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με την 
αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση») και στην διερεύνηση 
συγκεκριμένων προσεγγίσεων απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές οι οποίες 
συνάδουν με τον στόχο του περιορισμού 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη ώστε να 
μην υπερβαίνει τους 1,5 °C, και με την 
επιδίωξη της ανθεκτικότητας στις 
δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής· ζητεί να περιλαμβάνονται και 
τα τρία επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου 
στην υποχρεωτική ανάλυση κόστους-
οφέλους κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του έργου, με βάση την πλέον 
πιθανή βάση αναφοράς και με ρητή 
επιδίωξη την αποφυγή μη αξιοποιήσιμων 
στοιχείων ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 54
Gheorghe Falcă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να στηρίξει τις πόλεις στην 
προμήθεια οχημάτων μηδενικών 
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εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
λεωφορείων και των οχηματαγωγών, και 
των συναφών υποδομών. ζητεί καλύτερη 
πληροφόρηση σχετικά με τις ζώνες 
χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και τα 
κοινά σήματα, καθώς και ψηφιακές 
λύσεις για τα οχήματα που μπορούν να 
συμβάλουν στη διατήρηση μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας ενιαίας αγοράς και να 
διευκολύνουν την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

Or. en

Τροπολογία 55
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι οι αναλύσεις κόστους-
οφέλους για τα έργα μεταφορών δεν 
πρέπει πλέον να εστιάζονται σε 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές αναλύσεις, 
αλλά στην ολοκληρωμένη κατανόηση 
όλων των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων εξωτερικών δαπανών, 
με γνώμονα τις πρόσφατες εργασίες της 
Επιτροπής για την εσωτερίκευση, οι 
οποίες αποκάλυψαν ότι «το συνολικό 
μέγεθος του εξωτερικού κόστους των 
μεταφορών εκτιμάται σε περίπου 1 000 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».1a

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/2018-year-multimodality-
external-costs-note.pdf

Or. en

Τροπολογία 56
Daniel Freund, Karima Delli, Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει ότι κάθε έργο μεταφορών 
όπως η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής 
ταχύτητας Λυών-Τορίνο θα πρέπει να 
εγγυάται υψηλό επίπεδο διαφάνειας, 
παρέχοντας πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα, ιδίως σε περίπτωση που τα έργα 
επηρεάζουν το περιβάλλον και την υγεία 
των ανθρώπων· τονίζει ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης των έργων θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια 
και τα κριτήρια συνοχής, και ιδίως την 
αποδοχή από τις τοπικές κοινότητες, 
καθώς και μια αξιολόγηση του κύκλου 
ζωής τους όσον αφορά τον αντίκτυπό 
τους στο κλίμα· θεωρεί ότι τα έργα 
υποδομής των οποίων η εξοικονόμηση 
εκπομπών έως το 2050 — σε σύγκριση με 
το βασικό σενάριο — δεν αντισταθμίζει 
τις εκπομπές που σχετίζονται με την 
κατασκευή θα πρέπει να ανασταλούν 
τουλάχιστον έως την εν λόγω 
ημερομηνία·

Or. en

Τροπολογία 57
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δραστική περικοπή κατά 75 % της 
χρηματοδότησης της στρατιωτικής 
κινητικότητας στο πλαίσιο του πυλώνα 
μεταφορών σε σύγκριση με το αρχικό 
σχέδιο δράσης του Μαρτίου 2018, η 
οποία μειώνει σημαντικά τη φιλοδοξία 
του εν λόγω νέου στόχου πολιτικής που 
αποσκοπεί στην προσαρμογή τμημάτων 

διαγράφεται·
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των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των 
υποδομών μεταφορών, ώστε να βελτιωθεί 
τόσο η στρατιωτική όσο και η μη 
στρατιωτική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 58
João Ferreira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δραστική περικοπή κατά 75 % της 
χρηματοδότησης της στρατιωτικής 
κινητικότητας στο πλαίσιο του πυλώνα 
μεταφορών σε σύγκριση με το αρχικό 
σχέδιο δράσης του Μαρτίου 2018, η 
οποία μειώνει σημαντικά τη φιλοδοξία 
του εν λόγω νέου στόχου πολιτικής που 
αποσκοπεί στην προσαρμογή τμημάτων 
των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των 
υποδομών μεταφορών, ώστε να βελτιωθεί 
τόσο η στρατιωτική όσο και η μη 
στρατιωτική κινητικότητα·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 59
Dorien Rookmaker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δραστική περικοπή κατά 75 % της 
χρηματοδότησης της στρατιωτικής 
κινητικότητας στο πλαίσιο του πυλώνα 
μεταφορών σε σύγκριση με το αρχικό 
σχέδιο δράσης του Μαρτίου 2018, η 
οποία μειώνει σημαντικά τη φιλοδοξία 

διαγράφεται·
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του εν λόγω νέου στόχου πολιτικής που 
αποσκοπεί στην προσαρμογή τμημάτων 
των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των 
υποδομών μεταφορών, ώστε να βελτιωθεί 
τόσο η στρατιωτική όσο και η μη 
στρατιωτική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο 2021 ως Ευρωπαϊκό 
Έτος Σιδηροδρόμων και να προωθήσει 
περαιτέρω την αναζωογόνηση των 
άνετων ευρωπαϊκών νυχτερινών 
αμαξοστοιχιών ως βιώσιμης 
εναλλακτικής λύσης για τις πτήσεις 
μικρών αποστάσεων και τα ταξίδια 
μεγάλων αποστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 61
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει 
τη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού 
δικτύου ποδηλατοδρόμων με το 
ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 62
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. θεωρεί απαραίτητη μια 
ισχυρότερη διάρθρωση της 
χρηματοδότησης των αστικών 
μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προκειμένου να 
ενισχυθεί ο μετασχηματισμός της 
αστικής κινητικότητας και να 
ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 63
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό·

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό· ζητεί 
την ανάληψη κατάλληλης και ισχυρής 
δράσης για τους τουριστικούς τομείς που 
πλήττονται από την πανδημία· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δράσεις 
της Επιτροπής επικεντρώθηκαν κυρίως 
στον τομέα των αερομεταφορών, 
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παραμελώντας ιδίως τον τομέα της 
τουριστικής ναυτιλίας· θεωρεί 
απαραίτητο να ανοίξει μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με τον τομέα των 
μεταφορών και του τουρισμού 
προκειμένου να βελτιωθούν τα μέσα 
ανάκαμψης και να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 64
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό·

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό· 
υπογραμμίζει τη συνεχή συμβολή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) 
στην ασφαλή και υγιή επιστροφή στις 
πτητικές λειτουργίες μέσω της στενής 
συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC) με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου 
ασφάλειας της υγείας στην αεροπορία για 
την COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 65
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Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό·

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό προς 
όφελος της οικονομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ανάπτυξης της 
Ένωσης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε έλεγχο 
για την αξιολόγηση έργων στον τομέα του 
τουρισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν με 
6,4 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 
2007-2013 και 4 δισεκατομμύρια ευρώ 
μέχρι στιγμής κατά την περίοδο 2014-
2020 από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 66
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
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προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό·

προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό, 
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους της Ένωσης, καθώς και να 
ενισχυθούν οι τοπικές, ποιοτικές και 
μόνιμες θέσεις εργασίας στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 67
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού 
προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού 
ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν 
λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά με 
τις μεταφορές, να ανακάμψει από την 
κρίση COVID-19, και θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των 
πολιτικών της ΕΕ για τον τουρισμό·

8. επαναλαμβάνει το επείγον και 
επαναλαμβανόμενο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικής 
γραμμής του προϋπολογισμού και ειδικού 
προγράμματος για τον τουρισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι αυτό 
θα βοηθήσει τον εν λόγω τομέα, ο οποίος 
συνδέεται στενά με τις μεταφορές, να 
ανακάμψει από την κρίση COVID-19, και 
θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό, τη δημιουργία πρόσθετων 
ευκαιριών απασχόλησης, την παροχή 
κινήτρων στον τομέα να επενδύσει σε 
έργα προστιθέμενης αξίας της ΕΕ που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. en
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Τροπολογία 68
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· 
υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της 
μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· τονίζει τον ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA), εφόσον του διατεθούν 
περισσότεροι πόροι, στη στήριξη προς τα 
κράτη μέλη για τον μετριασμό των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα·

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· 
υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της 
μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· επισημαίνει ότι η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας στον τομέα 
των αερομεταφορών δεν έχει αποτρέψει 
τη συνολική αύξηση των εκπομπών CO2 
και δεν αποτρέπει τον κλιματικό 
αντίκτυπο των αεροπορικών ταξιδιών· 
τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να 
διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), 
εφόσον του διατεθούν περισσότεροι πόροι, 
στη στήριξη προς τα κράτη μέλη για τον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων 
που σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα ·

Or. en

Τροπολογία 69
Marian-Jean Marinescu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· 
υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της 
μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· τονίζει τον ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA), εφόσον του διατεθούν 
περισσότεροι πόροι, στη στήριξη προς τα 
κράτη μέλη για τον μετριασμό των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα·

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· 
υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της 
μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· εκφράζει επίσης την 
ικανοποίησή του για τη σημαντική 
συμβολή του EASA, σε στενό συντονισμό 
με την Επιτροπή, όσον αφορά τον άμεσο 
αντίκτυπο του Brexit και πέραν αυτού 
στον τομέα των αερομεταφορών· τονίζει 
τον ρόλο που θα μπορούσε να 
διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), 
εφόσον του διατεθούν περισσότεροι πόροι, 
στη στήριξη προς τα κράτη μέλη για τον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων 
που σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα ·

Or. en

Τροπολογία 70
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· 
υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της 
μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· τονίζει τον ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA), εφόσον του διατεθούν 
περισσότεροι πόροι, στη στήριξη προς τα 
κράτη μέλη για τον μετριασμό των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα·

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών μεταφορών και των κοινών 
επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους 
και τον ρόλο τους ως βασικών 
παραγόντων στη μετάβαση προς την 
απαλλαγή των τρόπων μεταφοράς από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ιδίως 
τον ρόλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της 
κοινής επιχείρησης Shift2Rail στην 
επίτευξη της μόνιμης στροφής από τις 
οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, και 
στην πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία 
του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό 
φόρτο εργασίας που δημιούργησαν για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) οι έρευνες σχετικά με 
το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Οργανισμός —μαζί με τις 
κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και 
SESAR— στη μείωση των εκπομπών CO2 
ανά επιβάτη· τονίζει τον ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA), εφόσον του διατεθούν 
περισσότεροι πόροι, στη στήριξη προς τα 
κράτη μέλη για τον μετριασμό των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
ναυτιλιακού τομέα ·

Or. en

Τροπολογία 71
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επαναλαμβάνει ότι ο EASA, ο 
οποίος έχει χαρακτηριστεί οργανισμός 
«ευρωπαϊκών στρατηγικών επενδύσεων», 
ανέλαβε το 2018 σημαντικά νέα βασικά 
καθήκοντα όσον αφορά την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο στον τομέα της 
αεροπορίας, των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών και της αστικής εναέριας 
κινητικότητας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την έρευνα και ανάπτυξη, 
τη διεθνή συνεργασία· ζητεί, ως εκ 
τούτου, επαρκή προϋπολογισμό του 
Οργανισμού, ώστε να διαθέτει τους 
αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του· υπογραμμίζει τον ρόλο 
του Οργανισμού στην Πράσινη Συμφωνία 
μέσω των εργασιών του για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
αερομεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης νέων προτύπων CO2, της 
παρακολούθησης της πρόληψης της 
περιβαλλοντικής απάτης και της έννοιας 
του προγράμματος οικολογικού σήματος 
της ΕΕ και του προγράμματος LifeCycle, 
των βιώσιμων καυσίμων, καθώς και της 
πράσινης ανανέωσης των στόλων των 
αεροπορικών εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 72
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει τον καίριο ρόλο της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της 
επανειδίκευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας και ασφάλειας στους 
τομείς των μεταφορών και του 
τουρισμού· ως εκ τούτου, ζητεί να 
διατεθούν επαρκή ποσά από τη 
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χρηματοδότηση της ΕΕ για τους στόχους 
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 
πρωτοβουλιών όπως η ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την οδική ασφάλεια, ο 
βιώσιμος τουρισμός και η κατάρτιση των 
φορέων εκμετάλλευσης και των 
επιθεωρητών που είναι αρμόδιοι για την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ στον τομέα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 73
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. εκφράζει τη λύπη του για τη 
σημαντική μείωση του προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων για το 2021· θεωρεί 
απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού με το 
επίπεδο ευθύνης και σημασίας του για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από τον 
τομέα των μεταφορών· ζητεί να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2022 τουλάχιστον στα επίπεδα του 2020·

Or. en

Τροπολογία 74
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. προτείνει, στο πλαίσιο των 
πανδημιών, το πιστοποιητικό 
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εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 
να αποτελεί ένα από τα πρακτικά μέσα 
για τη διευκόλυνση των ταξιδιών και τη 
μείωση των ταξιδιωτικών περιορισμών· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όπου 
απαιτούνται πρόσθετες τεχνικές, 
ψηφιακές και υποδομές μεταφορών για 
τη θέσπιση πιστοποιητικών εμβολιασμού, 
οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο των ταμείων και 
προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές βάσει 
τεχνολογικής προόδου και κανόνων· 
επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με τις 
χώρες της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα 
ιδρύματα και άλλους 
συμφεροντούχους·ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
μέσα για το ερευνητικό πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»· 

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές βάσει 
τεχνολογικής προόδου και κανόνων· 
επισημαίνει ότι οι συμπράξεις που 
προβλέπονται για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως «Batteries», «2Zero» και 
το «Clean Hydrogen», θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην παροχή καινοτόμων 
τεχνολογιών οχημάτων και στην 
ανάπτυξη μιας αναγκαίας, 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την 
τόνωση της ζήτησης οχημάτων 
μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
μέσα για το ερευνητικό πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en
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Τροπολογία 76
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές βάσει 
τεχνολογικής προόδου και κανόνων· 
επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση συμπράξεων με τις χώρες της 
ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και 
άλλους συμφεροντούχους·ζητεί, ως εκ 
τούτου, να αυξηθούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα για το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα, μεταξύ άλλων, 
τη μείωση των εκπομπών από τις 
μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου 
και κανόνων· επισημαίνει ότι τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με τις 
χώρες της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα 
ιδρύματα και άλλους συμφεροντούχους· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 77
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές βάσει 

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 
της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς 
και στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας παράλληλα τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές βάσει 
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τεχνολογικής προόδου και κανόνων· 
επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση συμπράξεων με τις χώρες της 
ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και 
άλλους συμφεροντούχους·ζητεί, ως εκ 
τούτου, να αυξηθούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα για το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 

τεχνολογικής προόδου και της 
προσέγγισης που βασίζεται στα 
επιστημονικά δεδομένα· επισημαίνει ότι 
τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με την 
ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, και όλους τους 
συναφείς συμφεροντούχους· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να αυξηθούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα για το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 78
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εργάζεται 
για την αναθεώρηση της δανειοδοτικής 
πολιτικής της· επισημαίνει ότι η 
αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να δώσει τη 
δυνατότητα στις ιδιωτικές επενδύσεις να 
βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη βιώσιμων και 
έξυπνων τεχνολογιών σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με τη 
στρατηγική για την βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα· τονίζει περαιτέρω ότι η 
αναθεωρημένη δανειοδοτική πολιτική θα 
πρέπει να τονώσει τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε μια περισσότερο 
βιώσιμη πολυτροπική πρόσβαση και σε 
ανανεώσεις στόλων στις αεροπορικές και 
πλωτές μεταφορές· επικροτεί την 
πρόθεση της ΕΤΕπ να αναπτύξει, μαζί με 
τις δημόσιες αρχές, φιλόδοξα επενδυτικά 
προγράμματα βιώσιμης κινητικότητας, 
όπως σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας και έργα δημόσιων 



AM\1224268EL.docx 53/56 PE680.950v01-00

EL

μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 79
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η έλλειψη αξιόπιστης 
και συνεκτικής συλλογής δεδομένων 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση 
που σχετίζεται με τις μεταφορικές 
δραστηριότητες εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση για τις εκτελεστικές αρχές· 
παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διαθέσει επαρκείς πόρους στο πλαίσιο 
των ταμείων και των προγραμμάτων της 
ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
δραστηριότητας και των υποδομών 
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον ρόλο του νέου Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των 
σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό 
του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της 
νόσου COVID-19 και στην τόνωση της 
ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού, καθώς και στην πρόοδο 
προς την πράσινη και την ψηφιακή 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον ρόλο του νέου Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των 
σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό 
του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της 
νόσου COVID-19 και στην τόνωση της 
ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού, καθώς και στην πρόοδο 
προς την πράσινη και την ψηφιακή 
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μετάβαση. μετάβαση· επισημαίνει ότι τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
πρέπει να επικεντρώνονται σε 
σημαντικούς τομείς πολιτικής όπως είναι 
η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η οικονομική συνοχή, 
η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και 
εδαφική συνοχή· επισημαίνει το δυναμικό 
των τομέων αυτών στην ανάκαμψη των 
τομέων των μεταφορών και του 
τουρισμού· υποστηρίζει ειδικότερα τη 
χρηματοδότηση υποδομών 
επαναφόρτισης με στόχο την 
εγκατάσταση 500 000 σημείων 
επαναφόρτισης υδρογόνου έως το 2025 
και ενός εκατομμυρίου για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 81
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον ρόλο του νέου Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των 
σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό 
του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της 
νόσου COVID-19 και στην τόνωση της 
ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού, καθώς και στην πρόοδο 
προς την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση.

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον ρόλο του νέου Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των 
σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό 
του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της 
νόσου COVID-19 και στην τόνωση της 
ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών 
και του τουρισμού, καθώς και στην πρόοδο 
προς την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση· προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο 
μηχανισμός, μεταξύ άλλων, για την 
οικοδόμηση ανθεκτικότητας στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού, ώστε 
να αυξηθεί η ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων παρόμοιου μεγέθους στο μέλλον.

Or. en
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Τροπολογία 82
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα 
ευεπίφορες στη διαφθορά· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια 
διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών για μεγάλης 
κλίμακας έργα υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ· επιμένει ότι οι αναθέτουσες 
αρχές και οι προσφέροντες για τα εν λόγω 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να 
συνάπτουν σύμφωνα ακεραιότητας, στο 
πλαίσιο των οποίων θα 
παρακολουθούνται από τρίτα μέρη όσον 
αφορά τη συμμόρφωσή τους με 
δεσμεύσεις βέλτιστων πρακτικών και 
διαφάνειας· τονίζει περαιτέρω ότι 
πρόσωπα ή οντότητες που έχουν 
προηγουμένως κριθεί ένοχοι απάτης ή 
διαφθοράς σε σχέση με έργα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν θα 
είναι επιλέξιμα για υποβολή προσφορών 
σε μελλοντικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών·

Or. en

Τροπολογία 83
Dorien Rookmaker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. ζητεί να καταστούν οι δαπάνες και 
η χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού 
προσβάσιμες και διαφανείς για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ. Οι πολίτες της ΕΕ 
θα πρέπει να ενημερώνονται ενεργά για 
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τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία 
του προϋπολογισμού.

Or. en


