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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση "Οικοδομώντας τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) της γνώσης στην υπηρεσία της ανάπτυξης" και πρόταση απόφασης για 
το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013). Η οικοδόμηση του ΕΧΕ άρχισε στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ και θα 
συνεχιστεί στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Θα συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων της 
Λισαβόνας, αφού η επένδυση στη γνώση αποτελεί άριστο τρόπο για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η 
σπουδαιότητα της γνώσης στη στρατηγική της Λισαβόνας επιβεβαιώθηκε από την Ομάδα 
Υψηλού Επιπέδου της οποία προέδρευε ο Wim Kok και από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
στην έκθεση της κυρίας Locatelli.

Το 7ο ΠΠ διαιρείται σε τέσσερα προγράμματα:
• Συνεργασία: διακρατική συνεργασία σε εννέα θεματικούς ερευνητικούς τομείς, ένας 

από τους οποίους είναι οι μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής.
• Ιδέες: προώθηση της δημιουργικότητας και της αρτιότητας με τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων έρευνας αιχμής. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

• Άνθρωποι: ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω υποστήριξης της κατάρτισης, 
της κινητικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης.

• Ικανότητες: βελτίωση των υποδομών έρευνας και της περαιτέρω καινοτομίας. 
Περιφερειακή συνεργασία, συμμετοχή των ΜΜΕ και η συνύπαρξη της επιστήμης και 
της κοινωνίας αποτελούν τα κύρια στοιχεία του.

Το ΠΠ 7 διακρίνεται από το ΠΠ 6 όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών και τη 
σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό του. Ο συνολικός προϋπολογισμός για επτά έτη είναι 
72,7 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μερίδια των τεσσάρων προγραμμάτων είναι περίπου 44 δισ. 
για τη Συνεργασία, 12 δισ. για τις Ιδέες και 7 δισ. για κάθε ένα από τα προγράμματα 
Άνθρωποι και Ικανότητες.

Μεταφορές και αεροναυτική στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Το ΠΠ 6 περιείχε τον ερευνητικό τομέα "Αεροναυτική και διάστημα" και οι "Επίγειες 
μεταφορές" περιλαμβάνονταν στον ερευνητικό τομέα "Αειφόρος ανάπτυξη". Στο ΠΠ 7 όλα 
τα μέσα μεταφοράς υπάγονται σε ένα ενιαίο τίτλο "Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)". Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ικανοποίηση γι' αυτή την αλλαγή, 
εφόσον πολλά προβλήματα όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση απαντώνται σε 
διάφορα μέσα μεταφοράς τα οποία μπορούν να διδαχθούν το ένα από το άλλο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του ΠΠ 6 θεσπίστηκαν οι επονομαζόμενες πλατφόρμες 
τεχνολογίας στις οποίες συνυπάρχουν εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα, ο χρηματοοικονομικός κόσμος και οι ρυθμιστικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκειμένου να καθοριστεί μια κοινή στρατηγική ερευνητική ατζέντα. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνεισφορά τους, η Επιτροπή προτείνει η έρευνα να επικεντρωθεί στα ακόλουθα:
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Για την αεροναυτική και τις εναέριες μεταφορές:
• βελτίωση της "περιβαλλοντικής συμπεριφοράς" των εναέριων μεταφορών
• βελτίωση των χρονικών επιδόσεων
• αύξηση της ικανοποίησης και  της ασφάλειας των πελατών
• βελτίωση της οικονομικής απόδοσης
• προστασία των αεροσκαφών και των επιβατών
• χάραξη νέων προοπτικών για τις εναέριες μεταφορές του μέλλοντος

Για τις επίγειες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές):
• βελτίωση της "περιβαλλοντικής συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών
• υποστήριξη της εξισορρόπησης των μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των 

διαδρόμων μεταφορών
• προαγωγή μιας αειφόρου αστικής κινητικότητας
• βελτίωση της ασφάλειας
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Το ΠΠ 7 προβλέπει προϋπολογισμό για τις Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής) ύψους 5,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας  για την έναρξη 
"Κοινών Πρωτοβουλιών Τεχνολογίας" (ευρείας κλίμακας προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος). Βάσει του ΠΠ 6 η κατανομή του προϋπολογισμού ήταν 1 δισ. ευρώ για τις 
εναέριες μεταφορές, 100 εκατ. ευρώ για το Galileo και 610 εκατ. ευρώ για τις επίγειες 
μεταφορές. Αν και για το ΠΠ 7 δεν έχει γίνει καμιά επίσημη κατανομή μεταξύ μέσων 
μεταφοράς, ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει κάποιες ενδείξεις ότι οι εναέριες μεταφορές και 
το Galileo μαζί ενδέχεται να λάβουν και πάλι το μεγαλύτερο μέρος του διατιθέμενου 
προϋπολογισμού (περίπου τα δύο τρίτα αυτού του προϋπολογισμού)  και οι επίγειες 
μεταφορές το μικρότερο μέρος. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι αυτό δεν θα 
αντικατόπτριζε τη σχετική οικονομική σπουδαιότητα αυτών των τομέων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, ο 
προϋπολογισμός για το ΠΠ 7 κινδυνεύει να μειωθεί. Φαίνεται σωστό το νεοδημιουργηθέν 
κεφάλαιο στην πρόταση της Επιτροπής για τις μεταφορές να μη θιγεί από μια τέτοια μείωση 
λόγω της οικονομικής σπουδαιότητας του τομέα:

• Εναέριες και επίγειες μεταφορές μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του ΑΕΠ της 
ΕΕ

• Ο τομέα των μεταφορών απασχολεί περίπου 19 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την 
ΕΕ

• Οι μεταφορικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του προϋπολογισμού μιας 
οικογένειας

Υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την σπουδαιότητα του τομέα, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
επισημαίνει τον σχετικά ολιγαρκή προτεινόμενο προϋπολογισμό: στην πραγματικότητα 5,9 
δισ. ευρώ για 7 έτη ισοδυναμεί σχεδόν με την τιμή ενός φλιτζανιού καφέ ανά άτομο ανά έτος 
για ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 460 εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ.
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Τροπολογίες

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι εν γένει ικανοποιημένος με την πρόταση της Επιτροπής, 
ειδικά με τη δημιουργία ενός ενιαίου κεφαλαίου για όλα τα μέσα μεταφοράς, την έμφαση 
στην ασφάλεια και στο περιβάλλον και την αύξηση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, θα 
μπορούσαν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις:

• Επίγειες μεταφορές: το μεγαλύτερο μερίδιο των επίγειων μεταφορών σε σύγκριση με 
τις εναέριες μεταφορές από οικονομικής πλευράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
στην κατανομή του προϋπολογισμού και στις ερευνητικές ατζέντες

• Περιβάλλον: θα πρέπει να προστεθούν η πρόληψη στις μεταφορές και η προώθηση μη 
μηχανοποιημένων μέσων μεταφοράς (ποδήλατα)

• Λογική του ενός συστήματος: οι μεταφορές θα πρέπει να ιδωθούν ως ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα, όπου ένα μεταφορικό μέσον μπορεί να υποκαταστήσει ένα 
άλλο και όλα τα μέσα μπορούν να διδαχθούν από την τεχνολογική σύλληψη ενός 
άλλου μέσου

• Προσιτότητα: πρέπει να υπογραμμιστεί η βελτίωση της προσιτότητας εν γένει και για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα ειδικότερα

• Τουρισμός: ο τουρισμός ως ένας ακόμη αυξανόμενος οικονομικός τομέας ο οποίος 
δημιουργεί πολλές μεταφορές θα πρέπει να περιληφθεί στην ερευνητική ατζέντα

• Ηλεκτρονική κράτηση: μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης, ιδιαίτερα 
όταν τα συστήματα κράτησης είναι διαλειτουργικά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 3. Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας - Έρευνα εφαρμογών - 3η παύλα

- προς υποστήριξη της κινητικότητας: 
νοήμονα συστήματα μεταφοράς και 
οχήματα, βασιζόμενα στις ΤΠΕ, τα οποία 
επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη και 
αποτελεσματική μετακίνηση ανθρώπων και 
αγαθών·

- προς υποστήριξη της κινητικότητας: 
νοήμονα συστήματα μεταφοράς και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, βασιζόμενα 
στις ΤΠΕ, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή, 
άνετη και αποτελεσματική μετακίνηση 
ανθρώπων και αγαθών·

Αιτιολόγηση

Στις προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας στις μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητο 
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να ενσωματωθεί ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Τροπολογία 2
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 7, Μεταφορές - Στόχος

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, 
ολοκληρωμένων, οικολογικότερων και 
ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά.

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, 
ολοκληρωμένων, οικολογικότερων,
φιλικότερων προς τους πελάτες και 
ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης
τα οποία δεν βλάπτουν το περιβάλλον και 
τους φυσικούς πόρους. Κατοχύρωση και 
περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην παγκόσμια 
αγορά.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της γενικής γεωγραφικής θέσης της ΕΕ και της ανάπτυξης των 
συστημάτων μεταφορών της είναι ζωτικής σημασίας να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
για την ανάπτυξη νέων και καλύτερων συστημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης τα οποία θα 
συμβάλουν αφ' ενός μεν στη βελτίωση της κινητικότητας αφ' ετέρου δε στη μείωση των 
επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον.

Η ενσωμάτωση της διάστασης της ικανοποίησης των πελατών συμφωνεί με το πνεύμα της
πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 3
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Αιτιολογικό - 3η παράγραφος

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διάδραση 
μεταξύ των οχημάτων, των δικτύων 
μεταφορών και της χρήσης των υπηρεσιών 
μεταφορών και η οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους τομείς 
σημειώνουν σήμερα ουσιαστική άνοδο, ενώ 
επιβάλλεται η ανάληψη συνεργατικής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να επιτραπεί σε 

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διάδραση 
μεταξύ των οχημάτων, των δικτύων 
μεταφορών και της χρήσης των υπηρεσιών 
μεταφορών και η οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους τομείς 
σημειώνουν σήμερα ουσιαστική άνοδο, ενώ 
επιβάλλεται η ανάληψη συνεργατικής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να επιτραπεί σε 
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μια “κρίσιμη μάζα” παρόχων διαφόρων 
υπηρεσιών ΕΤΑ να αντεπεξέλθουν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις 
προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα ιδίως σε σχέση με τις οδικές 
μεταφορές, η παροχή υπηρεσιών μεταφορών 
σε προσιτές τιμές, η ασφάλεια των 
ανθρώπων, η μεταφορική ικανότητα, η 
ασφάλεια των μέσων και των υποδομών, ο 
σεβασμός του περιβάλλοντος, κτλ. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. 

μια “κρίσιμη μάζα” παρόχων διαφόρων 
υπηρεσιών ΕΤΑ να αντεπεξέλθουν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις 
προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα ιδίως σε σχέση με τις οδικές 
μεταφορές, η παροχή υπηρεσιών μεταφορών 
σε προσιτές τιμές, η ασφάλεια των 
ανθρώπων, η μεταφορική ικανότητα, η 
ασφάλεια των μέσων και των υποδομών, ο 
σεβασμός του περιβάλλοντος, κτλ. Η έρευνα 
που αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη του 
"καθαρού και ασφαλούς οχήματος" του 
μέλλοντος καθώς και την αποφυγή, τη 
μείωση και τη βελτιστοποίηση των 
μεταφορών. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
τεχνολογιών υποστήριξης του συστήματος 
Galileo και των εφαρμογών του είναι 
απαραίτητη για την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Τροπολογία 4
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 7, Μεταφορές, δεύτερος τίτλος, Αιτιολογικό, 

παράγραφος 3α (νέα)

Η κατανομή του προϋπολογισμού για την 
έρευνα στις μεταφορές θα αντικατοπτρίζει 
την οικονομική σπουδαιότητα των 
διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Επειδή οι επίγειες μεταφορές έχουν από οικονομικής πλευράς πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι 
οι εναέριες μεταφορές, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην κατανομή του 
προϋπολογισμού και στην ατζέντα της έρευνας. Όπως η ίδια η Επιτροπή αναφέρει οι επίγειες 
μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 11% του ΑΕΠ της ΕΕ και 16 εκατομμύρια απασχολούμενων 
και οι εναέριες μεταφορές μόνο 2,6% και 3,1% εκατομμύρια απασχολούμενων.
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Τροπολογία 5
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 7, Μεταφορές, τρίτος τίτλος, Δραστηριότητες, 

υπότιτλος Αεροναυτική και εναέριες μεταφορές, παύλα 3

- Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: βελτίωση της 
άνεσης των επιβατών, καινοτόμες υπηρεσίες 
κατά τις πτήσεις και αποτελεσματικότερη 
μεταχείριση επιβατών· βελτίωση όλων των 
πτυχών και παραμέτρων ασφάλειας των 
εναέριων μεταφορών· αύξηση των επιλογών 
κατηγορίας αεροσκάφους (από αεροσκάφη 
ευρείας ατράκτου έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους). 

- Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: βελτίωση της 
άνεσης των επιβατών, καινοτόμες υπηρεσίες 
κατά τις πτήσεις και αποτελεσματικότερη 
μεταχείριση επιβατών
συμπεριλαμβανομένου του να καταστούν 
διαλειτουργικά τα εθνικά συστήματα 
ενημέρωσης και κράτησης θέσεων μεταξύ 
αερομεταφορέων και μέσων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· βελτίωση όλων των πτυχών και 
παραμέτρων ασφάλειας των εναέριων 
μεταφορών· αύξηση των επιλογών 
κατηγορίας αεροσκάφους (από αεροσκάφη 
ευρείας ατράκτου έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους). 

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη ενσωμάτωση των συστημάτων κράτησης θέσεων δημιουργεί όχι μόνο ικανοποίηση 
στους πελάτες αλλά και απόδοση του συστήματος στο σύνολό του.

Τροπολογία 6
Παράρτημα I, Μέρος I, Συνεργασία, Τμήμα 7, Μεταφορές, τρίτος τίτλος, Δραστηριότητες, 

υπότιτλος  Αεροναυτική και εναέριες μεταφορές, παύλα 6α (νέα)

- Χρήση εκμεταλλεύσιμων ιδεών από τις 
εναέριες μεταφορές στις επίγειες 
μεταφορές και αντίστροφα, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδεών για τον 
κύκλο ζωής των οχημάτων, ιδεών
κατασκευαστικών στοιχείων, 
αεροδυναμικής.

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές είναι κατά κύριο λόγο οργανωμένες ανά μέσον, πράγμα που σημαίνει ότι τους 
λείπει η διατροπικότητα, και το ίδιο ισχύει για την έρευνα στις μεταφορές. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας και η γνώση σε ένα μέσον θα πρέπει να μεταφέρονται στα άλλα μέσα προς όφελός τους. 
Για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μπροστά όσον αφορά τις ιδέες του κύκλου ζωής 
των οχημάτων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές πειραματίζονται με τις ιδέες κατασκευαστικών 
στοιχείων, το οποίο σημαίνει τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων (π.χ. χώρισμα βαγονιού για 
επιβάτες ή εμπορευματοκιβώτιο για προϊόντα) τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε 
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διάφορες καταστάσεις. Η γνώση των εναερίων μεταφορών όσον αφορά την αεροδυναμική 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα μέσα, για παράδειγμα στους σιδηροδρόμους υψηλής
ταχύτητας.

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- Τίτλος

• Επίγειες μεταφορές 
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)

• Βιώσιμες επίγειες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)

Αιτιολόγηση

Όπως και στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
στον τίτλο πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη "βιώσιμη", δεδομένου ότι το άρθρο 6 της Συνθήκης 
προβλέπει την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές, π.χ. στους 
τομείς της έρευνας και των μεταφορών.

Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- 1η παύλα

- Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος· ανάπτυξη καθαρών και 
αποδοτικών κινητήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
υβριδικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
εναλλακτικών καυσίμων για εφαρμογές 
στον τομέα των μεταφορών· στρατηγικές 
διαχείρισης οχημάτων και σκαφών στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους.

- Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος· ανάπτυξη καθαρών και 
αποδοτικών κινητήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
υβριδικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
εναλλακτικών καυσίμων για εφαρμογές 
στον τομέα των μεταφορών· στρατηγικές 
διαχείρισης οχημάτων και σκαφών στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, μη 
μηχανοκίνητες μεταφορές, όπως
μηχανισμοί μεταβίβασης της ενέργειας, και 
βελτίωση των υλικών των ποδηλάτων, 
ενσωμάτωση υποδομών για πεζούς και 
ποδηλάτες σε υφιστάμενες συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις, επί παραδείγματι βάδισμα και ποδήλατο, μπορούν να 
συμβάλουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό στο να καταστούν οι μεταφορές περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικές. Οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση 
της τεχνολογίας τους και των υλικών καθώς και στην προώθηση της χρήσης τους 
προσαρμόζοντας τις υποδομές κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το βάδισμα και η ποδηλασία.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- 2η παύλα

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των μορφών 
μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των 
διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των μορφών 
μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των 
διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης - δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· ανάπτυξη της
"προσέγγισης του ενός συστήματος" με 
ισόρροπη κατανομή μεταξύ των μέσων 
μεταφοράς, περιλαμβανομένης της 
προώθησης των σιδηροδρoμικών 
μεταφορών και της εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας ως εναλλακτικών τρόπων 
μεταφοράς στις οδικές και εναέριες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων· 
εσωτερίκευση στοιχείων κόστους· 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
οχημάτων/σκαφών και υποδομών 
μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η "προσέγγιση του ενός συστήματος" σημαίνει ότι οι μεταφορές σε μια συγκεκριμένη περιοχή
αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα και οι μεταφορικές ανάγκες στην εν λόγω περιοχή μπορούν 
να εξυπηρετηθούν με τη χρήση μέσων που ταιριάζουν καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
καταναλωτών, των παρόχων και του περιβάλλοντος. Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στους χρήστες προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η 
προσέγγιση, προωθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο φιλικές προς το περιβάλλον σιδηροδρομικές και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σήμερα και εμποδίζουν την 
επίτευξη προόδου στους τομείς της διατροπικών μεταφορών και της αύξησης της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, είναι ζωτικής σημασίας το να αναπτυχθούν νέα συστήματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- παύλα 2α (νέα)
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- ενθάρρυνση των στόχων των 
προγραμμάτων Marco Polo: ειδικές 
έρευνες για τις τεχνικές δυνατότητες και τα
οφέλη που έχει για την υγεία και το 
περιβάλλον η μετατόπιση προς μέσα 
μεταφοράς φιλικότερα προς το περιβάλλον 
καθώς και η γενική αποφυγή των 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Marco Polo I και II έχουν αναληφθεί μεγάλες οικονομικές 
δεσμεύσεις. Ωστόσο δεν έχουν καταβληθεί ανάλογες προσπάθειες στον τομέα της έρευνας, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ενισχυόμενες ενέργειες εξυπηρετούν δεόντως τους τεθέντες 
στόχους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί και να μελετηθεί ιδιαίτερα η ιδέα της 
γενικής αποφυγής των μεταφορών.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- 3η παύλα

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων 
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
καθαρά και ασφαλή οχήματα και μη
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, νέα μέσα 
δημόσιων συγκοινωνιών και εξορθολογισμό 
των ιδιωτικών μεταφορών, υποδομές 
επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

- Προαγωγή μιας αειφόρου και 
προσβάσιμης αστικής κινητικότητας: 
ανάπτυξη καινοτόμων σχημάτων οργάνωσης 
των αστικών μετακινήσεων, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν λιγότερο ρυπογόνα και 
ασφαλέστερα οχήματα και λιγότερο 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, βελτίωση της 
πρόσβασης ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα, νέα μέσα δημόσιων και/ή 
συλλογικών συγκοινωνιών με κέντρο 
βάρους στην αποτελεσματικότητα όλης της 
αλυσίδας κινητικότητας 
(δημόσιες/συλλογικές μεταφορές, 
κοινή/συλλογική χρήση οχημάτων, 
βάδισμα και ποδηλασία) και 
εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, 
υποδομές επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι η προσβασιμότητα, ειδικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, 
αναγνωρίζεται διαρκώς και περισσότερο ως σημαντική, χρειάζεται περισσότερη έρευνα σ’ αυτό 
το θέμα. Μπορεί να δοθεί ειδική προσοχή σε μέτρα τα οποία έχουν θετικά επιπλέον 
αποτελέσματα σε άλλους χρήστες μεταφορών επίσης. Για παράδειγμα, το χαμήλωμα των 
σκαλιών και η δημιουργία χώρου για αναπηρικά καροτσάκια στα λεωφορεία αποδεικνύονται 
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χρήσιμα για τον γενικό χρήστη επίσης (ευκολότερη πρόσβαση, κέρδος χρόνου στη στάση του 
λεωφορείου, πολλαπλή χρήση χώρου). Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
δίκτυο κινητικότητας των πολιτών (διατροπική αλυσίδα), προκειμένου να γίνει 
αποτελεσματικότερη η έρευνα των αστικών μεταφορών.

Τροπολογία 12
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- παύλα 3α (νέα)

- ποιότητα της κινητικότητας και 
ικανοποίηση των χρηστών: βελτίωση των 
υπηρεσιών, των δικτύων και των 
υποδομών με στόχο να καταστούν 
ανετότερα και ελκυστικότερα· βελτίωση 
των ενοποιημένων συστημάτων και 
προσφορά υπηρεσιών και δυναμικού που 
θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο 
των μεμονωμένων ατόμων όσο και 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού 
(ηλικιωμένων, γυναικών κλπ.).

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών αλλαγών και των νέων αναγκών κινητικότητας στην 
σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να εντοπίζονται εκ των προτέρων οι αλλαγές στην 
ευαισθησία και στις αντιλήψεις των χρηστών των επίγειων μέσων μεταφοράς (άνεση, 
προτιμήσεις κλπ.).
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Τροπολογία 13
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Επίγειες 

μεταφορές- παύλα 5

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: 
βελτίωση των διεργασιών σχεδιασμού· 
ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών 
συστημάτων ισχύος και οχημάτων· 
καινοτόμα και οικονομικώς αποδοτικά 
συστήματα παραγωγής και κατασκευής 
υποδομών· αρχιτεκτονικές ολοκλήρωσης.

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: 
βελτίωση των διεργασιών σχεδιασμού για 
μείωση του κόστους και μεγαλύτερη 
ικανοποίηση των πελατών· ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογιών συστημάτων 
ισχύος και οχημάτων· καινοτόμα και 
οικονομικώς αποδοτικά συστήματα 
παραγωγής και κατασκευής υποδομών· 
αρχιτεκτονικές ολοκλήρωσης.

Αιτιολόγηση
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σημαντική πτυχή των ερευνών που θα πρέπει 
να λαμβάνεται επίσης υπόψη στις επίγειες και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τροπολογία 14
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Σημείο 3α 4 

(νέο)

• Τουρισμός: πραγματοποίηση 
ερευνών σχετικά με τον αντίκτυπο 
του τουρισμού στις μεταφορές και 
σχετικά με τον αντίκτυπο των 
αποτελεσματικών και καθαρών 
μεταφορών στην αειφόρο 
ανάπτυξη του τουρισμού· ανάπτυξη 
αειφόρου τουρισμού χωρίς 
υπερβολική αύξηση της ζήτησης
στον τομέα των μεταφορών· 
καινοτόμες ιδέες για τη χρήση των 
μέσων μεταφοράς στον τομέα του 
τουρισμού, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών κρατήσεων και των 
ενοποιημένων εκδόσεων 
εισιτηρίων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο τουρισμός συνδέεται στενά με τις μεταφορές είναι σκόπιμο να διενεργηθούν
έρευνες σχετικά με τη σχέση μεταξύ των δύο τομέων. Καινοτόμα συστήματα, όπως οι 
ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι ενοποιημένες εκδόσεις εισιτηρίων, μπορούν να έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την τουριστική αγορά.
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Τροπολογία 15
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι. Συνεργασία - Τμήμα 7. Μεταφορές - Δραστηριότητες - Σημείο 3β 4 

(νέο)

• Νέα συστήματα για βελτίωση της 
αποδοτικότητας και διασφάλιση 
της χρηματοδότησης των 
διευρωπαϊκών δικτύων και άλλων 
ευρωπαϊκών σχεδίων στους τομείς 
της κινητικότητας και των 
μεταφορών: ενθάρρυνση 
καινοτόμων συστημάτων 
δανειοδότησης και συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



AD\583133EL.doc 15/15 PE 360.049v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
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