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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
Βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές για 
την ενέργεια και το περιβάλλον
(2007/2147(INI))

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 1
Παράγραφος 2

2. υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία όσον αφορά τη συμπερίληψη της 
αεροπορίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και την ετοιμασία μέτρων 
προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κλίματος επί του ναυτιλιακού τομέα·
θεωρεί ότι το περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις τιμές όλων των 
μεταφορών, και ότι οι τρόποι μεταφοράς που επιβαρύνουν χειρότερα το περιβάλλον
πρέπει επίσης να καταβάλλουν το υψηλότερο κόστος·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία όσον αφορά τη συμπερίληψη της 
αεροπορίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και την ετοιμασία 
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παρεμφερούς νομοθεσίας για το ναυτιλιακό τομέα· εφιστά πάντως την προσοχή στο 
γεγονός ότι η πιθανή θέσπιση συστήματος εμπορίας εκπομπών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος αυτού του τρόπου μεταφοράς 
(διαγραφή) ούτε να ευνοήσει άλλους τρόπους μεταφοράς που επιβαρύνουν χειρότερα 
το περιβάλλον·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εξαντλητική αξιολόγηση της τεχνικής και 
οικονομικής βιωσιμότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων για τις εναέριες, θαλάσσιες και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των μεταφορών αυτών·

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. θεωρεί ότι το κόστος το σχετικό με τις υποδομές, τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, τα ατυχήματα και την ηχορύπανση πρέπει να αντικατοπτρίζονται 
στο κόστος των μεταφορών, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τους χρήστες να 
επιλέγουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις·

Or. pt

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση σχεδίων 
προτεραιότητας στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του 
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, και να 
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θεσπίσει κατάλληλους προσανατολισμούς των κρατικών ενισχύσεων στο 
σιδηροδρομικό τομέα· επισημαίνει ότι, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και 
επιδίωξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με το πρωτόκολλο του Κιότο, είναι απολύτως 
ζωτική η επέκταση και διεύρυνση της χρηματοπιστωτικής και άλλης υποστήριξης, 
των μηχανισμών και των πολιτικών που ενθαρρύνουν τη συνέχιση της μετατόπισης 
των μεταφορών προς αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, τόσο για επιβάτες όσο και για 
φορτία σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. προτείνει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για την προώθηση του βιώσιμου χαρακτήρα 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω μιας δυναμικότερης περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η οποία θα ενθαρρύνει επί παραδείγματι τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής Εθνικών Σχεδίων Δράσης που ευνοούν τη 
ζήτηση των καταναλωτών για τρόπους μεταφοράς με χαμηλότερες εκπομπές, όπως 
πρότεινε στο ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2007 για την κοινοτική στρατηγική 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά 
εμπορικά οχήματα1· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει την πρόταση αυτή στη 
μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιμων μεταφορών·

Or. pt

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι μόνο ένας συνδυασμός μέτρων μπορεί να εγγυηθεί ένα βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών για τις μελλοντικές γενεές, όπως είναι η αποφυγή συμφορήσεων, η 
βελτιωμένη διαχειριστική υποστήριξη και τα φορολογικά κίνητρα για φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι η διευκόλυνση της χρήσης βιοκαυσίμων μπορεί να θεωρηθεί μόνον ως 
συμπληρωματικό μέτρο και ότι μόνο ένας συνδυασμός μέτρων (διαγραφή) όπως η 
αλλαγή του τρόπου μεταφοράς προς αποτελεσματικότερα μέσα μεταφοράς, η 
αυξημένη απόδοση των οχημάτων σε καύσιμα, η αποφυγή συμφορήσεων, η 
βελτιωμένη διαχειριστική υποστήριξη και τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να 
εγγυηθούν ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών για τις μελλοντικές γενεές·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι μόνο ένας συνδυασμός μέτρων μπορεί να εγγυηθεί ένα βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών για τις μελλοντικές γενεές, όπως είναι η αποφυγή συμφορήσεων, η 
μείωση της ζήτησης μηχανοκίνητων μεταφορών γενικώς και η βελτιωμένη 
διαχειριστική υποστήριξη και τα φορολογικά κίνητρα για φιλικές προς το περιβάλλον 
μεταφορές και καύσιμα·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι μόνο ένας συνδυασμός μέτρων μπορεί να εγγυηθεί ένα βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών για τις μελλοντικές γενεές, όπως είναι η εφαρμογή ευφυών συστημάτων 
ελέγχου της οδικής και εναέριας κυκλοφορίας, η βελτιωμένη διαχειριστική 
υποστήριξη και τα φορολογικά κίνητρα για φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές 
και καύσιμα·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι η προώθηση ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον, αποδοτικών από 
ενεργειακής απόψεως και προσιτών δημοσίων συστημάτων μεταφορών, καθώς και η 
σταδιακή ανάπτυξή τους και η επέκταση υφισταμένων διασυνδέσεων θα συμβάλει 
στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών επί του περιβάλλοντος·

Or. pl

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι η προώθηση ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον, αποδοτικών και 
προσιτών δημοσίων συστημάτων μεταφορών, καθώς και η συλλογική χρήση των Ι.Χ. 
και τα μέσα μετακίνησης χωρίς κινητήρα συνιστούν σημαντικά βήματα προόδου για 
τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών επί του περιβάλλοντος·
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαιτήσουν τη θέσπιση σε όλες τις 
πόλεις της ΕΕ σχεδιασμού αστικής κινητικότητας, με πρόβλεψη ειδικών μέτρων 
που θα διευκολύνουν και προωθούν τη χρήση ποδηλάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι η προώθηση ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον, αποδοτικών και 
προσιτών συστημάτων δημοσίων μεταφορών και μεταφοράς εμπορευμάτων δια 
σιδηροδρόμου και σκαφών, καθώς και η συλλογική χρήση των Ι.Χ. και η έντονη 
προώθηση των μέσων μετακίνησης χωρίς κινητήρα, με παράλληλες πολιτικές για τη 
μείωση της συνολικής ζήτησης μηχανοκίνητων μεταφορών, συνιστούν σημαντικά 
βήματα προόδου για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών επί 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες, 
απευθυνόμενες ιδίως προς τους νεότερους, με στόχο να επιτευχθούν πραγματικές 
αλλαγές του τρόπου συμπεριφοράς, ως βασικό στοιχείο μιας φιλόδοξης,
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης στρατηγικής μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν φιλόδοξα και δεσμευτικά όρια εκπομπών CO2 για τα 
νέα αυτοκίνητα και φορτηγά, καθιστώντας τα πιο αποδοτικά από απόψεως καυσίμου 
και πιο προσιτά για όλους τους χρήστες όποτε δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση 
τους, και να ενθαρρυνθεί ως θέμα υψίστης προτεραιότητας η προσεκτική και βιώσιμη 
παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από βιοαέριο, αλλά στο πλαίσιο μιας δραματικά 
μειωμένης χρήσης των αυτοκινήτων και φορτηγών που θα έχει επιτευχθεί από τα 
προαναφερθέντα μέτρα·

Or. en
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν φιλόδοξα και δεσμευτικά όρια εκπομπών CO2 από 
τα αυτοκίνητα, καθιστώντας τα πιο αποδοτικά από απόψεως καυσίμου (διαγραφή), 
και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από 
βιομάζα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνέπειες από απόψεως παραγωγής 
τροφίμων και αποδάσωσης·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν φιλόδοξα και δεσμευτικά όρια εκπομπών CO2 από 
τα αυτοκίνητα, καθιστώντας τα πιο αποδοτικά από απόψεως καυσίμου και πιο 
προσιτά για όλους τους χρήστες, και να ενθαρρυνθεί ως θέμα υψίστης προτεραιότητας 
η προσεκτική και βιώσιμη παραγωγή μη ορυκτών καυσίμων από βιομάζα, τα οποία
επιφέρουν σημαντική μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση 
με τα ορυκτά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από απόψεως παραγωγής 
τροφίμων, βιοποικιλότητας, σχετικών προδιαγραφών της ΔΟΕ, υδάτινων πόρων, 
αλλαγή χρήσης της γης και αποδάσωσης·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν φιλόδοξα και δεσμευτικά όρια εκπομπών CO2 από 
τα αυτοκίνητα, καθιστώντας τα πιο αποδοτικά από απόψεως καυσίμου και πιο 
προσιτά για όλους τους χρήστες, και να ενθαρρυνθεί (διαγραφή) η προσεκτική και 
βιώσιμη παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από βιομάζα, χρησιμοποιώντας τις 
αποτελεσματικότερες μεθόδους και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από απόψεως 
παραγωγής τροφίμων και αποδάσωσης·

Or. pt
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Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η μικρή ηλικία των οχημάτων είναι 
ουσιαστική για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2· θεωρεί ότι θα πρέπει τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέσα της αγοράς για να προωθήσουν την 
ανανέωση του στόλου των οχημάτων τους·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί πιο υπεύθυνη συμμετοχή των παραγόντων της αγοράς μεταφορών (π.χ. σε 
συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα) που θα χρησιμεύσει ως κινητήριος δύναμη 
για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. υποστηρίζει τις απαραίτητες προς τούτο έρευνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και παροτρύνει την Επιτροπή να 
επιδιώξει συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ε & Α, ούτως ώστε να 
αναπτυχθεί η τεχνολογία που απαιτείται για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον 
μεταφορές· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η βελτιωμένη και ευρύτερη 
εκμετάλλευση ήδη υφισταμένων φιλικότερων προς το περιβάλλον νέων τεχνολογιών 
θα επέφερε άμεση προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών.

Or. en
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. θεωρεί ότι αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της 
Ευρώπης στον τομέα η εξέλιξη εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το 
υδρογόνο και τα στοιχεία καυσίμου, τα οποία αναμένεται να καταστούν 
εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον που θα είναι περισσότερο βιώσιμες από τις 
σημερινές τεχνολογίες των συστημάτων κινητήρων·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την 
προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών κατά την προμήθεια οχημάτων για το 
σύστημα των δημόσιων μεταφορών τους.

Or. en
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