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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι οι εκπομπές των περισσότερων ρύπων που σχετίζονται με τις 
μεταφορές έχουν μεν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά εξακολουθούν 
να υπάρχουν στην ΕΕ μέρη στα οποία τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πολύ 
υψηλά, ιδίως στις αστικές περιοχές·

2. εκτιμά ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα σε αυτά τα μέρη υψηλής 
ρύπανσης, είναι ζωτικής σημασίας η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και λιγότερο 
ρυπογόνο σύστημα μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, με την αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων μέσων κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με συνεκτίμηση των πιο 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων·

3. παροτρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
στρατηγικά σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, 
τα οποία να αποβλέπουν στον συντονισμένο σχεδιασμό πολιτικών, κινήτρων και 
επιδοτήσεων επικεντρωμένων στους διάφορους τομείς και τρόπους μεταφοράς, όπως 
μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σημείων ηλεκτρονικής φόρτισης και άλλων 
εναλλακτικών καυσίμων, επενδύσεις σε βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές για 
ενεργητικούς, κοινόχρηστους και μηδενικών εκπομπών τρόπους μεταφοράς και μέτρα 
που σχετίζονται με τη ζήτηση·

4. υπενθυμίζει τη σημασία μιας ουσιαστικής στροφής από τις οδικές μεταφορές προς 
λιγότερο ρυπογόνους μορφές μεταφορών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την επείγουσα 
ανάγκη για βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών, ιδίως στο πλαίσιο του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και για περαιτέρω διευκόλυνση και προώθηση της 
διατροπικότητας·

5. επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή και η επιβολή των οδηγιών για την ποιότητα του 
αέρα1 έχουν αποδειχθεί δύσκολες· ζητεί, ως εκ τούτου, την ορθή εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 2008/50/ΕΚ και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής διάταξης περί 
εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών, προτού προταθεί η λήψη 
νέων μέτρων.

1 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά 
με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 023 της 26.1.2005, σ. 3), και οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).


