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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν απαραίτητα 
στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ενέργεια· τονίζει ότι ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που υποστηρίζει τη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και την πλήρη απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών με γνώμονα την αρχή της προτεραιότητας στην απόδοση, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό των εν λόγω 
τομέων·

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού από τις 
ανθρακούχες εκπομπές να διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες 
και νησιωτικές περιοχές·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη μαζική ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης ηλεκτρικής 
κινητικότητας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία μετάβαση προς την 
ηλεκτροδότηση όλων των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις 
εμπορευματικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών και δημόσιων 
στόλων και δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τη 
λύση για τομείς που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
όπως οι τομείς των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», και θεσπίζοντας πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην αεροπορία και τη 
ναυσιπλοΐα·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του τουριστικού 
τομέα στη διαδικασία ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον τουρισμό.


