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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:

Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με 
μια θεματική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM(2005)0718),

1. στηρίζει την ιδέα των σχεδίων βιώσιμων αστικών μεταφορών (ΣΒΑΜ) ως μέσου για τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο αυτό με ευέλικτο τρόπο, ώστε να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι συγκεκριμένες 
ανάγκες κάθε κράτους μέλους και των αστικών περιοχών του, καθώς και των περιφερειών 
με ιδιαίτερα προβλήματα·

2. τονίζει ότι τα ΣΒΑΜ πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους και ποσοτικά 
εκφραζόμενους στόχους που μπορούν να παρουσιαστούν και να παρακολουθηθούν μέσω 
πίνακα αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι τα ΣΒΑΜ πρέπει να είναι αρκετά 
ευέλικτα ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις·

3. θεωρεί τη χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς και τεχνολογιών ως βασικό παράγοντα 
για την επίτευξη καθαρότερου αστικού περιβάλλοντος· σημειώνει επ' αυτού ειδικότερα τη 
χρήση βιοκαυσίμων, υβριδικών τεχνολογιών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, καθώς και 
φορτηγών και λεωφορείων που ανταποκρίνονται στα πρότυπα των βελτιωμένων 
οικολογικών οχημάτων της ΕΕ (EEV)1· προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναλύσει με 
ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση καθαρών οχημάτων 
για τις δημόσιες μεταφορές και προτείνει να περιληφθεί στις τοπικές υπηρεσίες 
ενεργειακού ενδιαφέροντος ειδικός άξονας δράσης σχετικά με τις αστικές μεταφορές·

4. εκτιμώντας ότι η προσπελασιμότητα είναι θεμελιώδης για την βιώσιμη ανάπτυξη και 
πρέπει να επιδιώκεται με ολοκληρωμένο τρόπο στις πολιτικές που αφορούν τα αστικά 
προβλήματα, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προωθήσουν την ανταλλαγή των ορθών 
πρακτικών μεταξύ των τοπικών και των εθνικών αρχών και ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της ήδη ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με 
την προώθηση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις τεχνικές προδιαγραφές των κοινοτικών διαδικασιών προμηθειών, σύμφωνα με τις 
οποίες τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των χρηστών·

5. ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών που να χρησιμοποιούν βιώσιμες πηγές 
ενέργειας και ζητεί να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ ατομικών και μαζικών 
αστικών μέσων μεταφοράς·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχτεί η θέσπιση αυτών των πρωτοβουλιών μέσω 
επαρκούς χρηματοδότησης από την ΕΕ, ιδιαίτερα από συγκεκριμένα προγράμματα και 
ταμεία όπως το CIVITAS· υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχουν 
δυνατότητες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για τις περιβαλλοντικές 

  
1 Οδηγία 2005/55/ΕΚ σχετικά με την εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων.
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προτεραιότητες στις αστικές περιοχές βάσει του προτεινόμενου κανονισμού LIFE+, του 
Ταμείου Συνοχής, των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Προγράμματος-Πλαισίου για την 
Έρευνα· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να εξασφαλιστούν πρόσθετοι ειδικοί 
χρηματοοικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που 
δημιουργούνται από τη στρατηγική για το αστικό περιβάλλον·

7. παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι πειράματα όπως εκείνα του Λονδίνου και της 
Στοκχόλμης απέβησαν ευνοϊκά για την κινητικότητα, την ποιότητα διαβίωσης, την
προστασία του περιβάλλοντος και την εξισορρόπηση μεταξύ των μέσων μεταφοράς·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η αύξηση της χρήσης των δημόσιων και 
μαζικών μεταφορών στις αστικές περιοχές· επίσης θεωρεί απαραίτητη την προσαρμογή 
των υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών τόσο στις χωροταξικές απαιτήσεις (ιστορικά 
κέντρα, περιφερειακές ζώνες, συνδέσεις με αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές, κλπ.) όσο και στια ανάγκες του πληθυσμού και τις 
δημογραφικές μεταβολές (ηλικιωμένοι, ανάπηροι, κλπ.).
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