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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:

Α. έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2005)0459 της 27ης Σεπτεμβρίου 
2005,

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ένταξη των αερομεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU-ETS) είναι το πλέον κατάλληλο μέσον·

2. είναι της γνώμης ότι χρειάζεται ενιαία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ότι πρέπει να 
αποτραπεί η λήψη ετερόκλητων μέτρων·

3. κρίνει ότι το σύστημα εφαρμογής, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης της αεροπορικής 
εταιρείας, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πτήσεις εντός της ΕΕ και εκείνες που 
αναχωρούν από την επικράτεια της ΕΕ·

4. θεωρεί, όμως, ότι μια οριστική απόφαση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του συστήματος 
θα πρέπει να ληφθεί μετά από έρευνα για τις συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών αερομεταφορών·

5. υποστηρίζει ότι πρέπει να προληφθούν άσκοπες (εμπορικές) διενέξεις ή/και νομικές 
διαδικασίες·

6. τονίζει ότι η ΕΕ, το αργότερο ως τη συνεδρίαση της ΔΟΠΑ (Διεθνής Οργάνωση 
Πολιτικής Αεροπορίας) τον Οκτώβριο του 2007, πρέπει να έχει λάβει συγκεκριμένες 
υποσχέσεις από τρίτες χώρες, (κυρίως τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Σιγκαπούρη, την 
Αυστραλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) ώστε μόνο τότε να είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο οι χώρες ΕΟΧ θα πρέπει να εμπλέκονται 
εξ αρχής·

7. θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να περιορισθεί στην εκπομπή CO2·

8. δεν αποκλείει στο μέλλον και την ενδεχόμενη λήψη συνοδευτικών μέτρων (σε τοπικό 
επίπεδο)·

9. φρονεί ότι κατά τη συνολική κατανομή των δικαιωμάτων σχετικά με τις αερομεταφορές, 
η οποία πρέπει να γίνει σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών αερομεταφορών και ότι για το λόγο αυτό πρέπει να ενταχθεί στο 
εφαρμοζόμενο διακλαδικό σύστημα ο διαπραγματεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπών 
τομέας της εναέριας κυκλοφορίας·

10. θεωρεί ότι κατά την κατανομή των δικαιωμάτων σε μεμονωμένες αεροπορικές εταιρίες, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιριών αυτών·

11. θεωρεί ότι οι αποφάσεις για ενδεχόμενη επιβολή τελών δεν πρέπει να ληφθούν σε αυτό το 
πλαίσιο, αλλά επί τη βάσει ενός μοντέλου που θα προταθεί από την Επιτροπή και μιας 
στρατηγικής για τη μετακύλιση του εξωτερικού κόστους για όλες τις διατροπικές 
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μεταφορές·

12. θεωρεί αναγκαία την επιδίωξη των επιστημονικών και τεχνικών προσπαθειών για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων·

13. τονίζει ότι τα μέτρα για τη στήριξη τεχνολογικών καινοτομιών της διαστημικής και 
αεροπορικής βιομηχανίας στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, 
καθώς και υπέρ της βελτίωσης της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τη 
νομοθεσία για τον ενιαίο εναέριο χώρο, προσλαμβάνουν αποφασιστική σημασία στην 
προσπάθεια περιορισμού των ρυπογόνων εκπομπών·

14. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλίες για την εισαγωγή ΑΤC/ΑΤΜ στο 
πλαίσιο του σχεδίου SΕSΑR και της νομοθεσίας για τη βελτίωση του ενιαίου εναέριου
χώρου με σκοπό τη μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα των πτήσεων και τη μείωση ή 
την πρόληψη των εκπομπών στην ουρά συμπύκνωσης·

15. ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε οι πόροι του εβδόμου προγράμματος έρευνας 
και ανάπτυξης να αφιερωθούν σε κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη 
προόδων στα περιβαλλοντικά θέματα και για την αναβάθμιση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κινητήρων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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