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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ανησυχεί εντόνως για την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τις μεταφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά την περίοδο 1990-2005 
κατά 32,1%, ενώ οι εκπομπές από άλλους τομείς μειώθηκαν κατά 9,5%· τονίζει ιδίως 
ότι οι εκπομπές από τη διεθνή αεροπορία και τις θαλάσσιες μεταφορές (που αμφότερες 
δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο) αυξήθηκαν κατά 90 και 50% 
αντιστοίχως κατά την ίδια περίοδο και εκπροσωπούν το 2005 το 23% όλων των εκ των 
μεταφορών εκπομπών και το 6,3% των συνολικών εκπομπών1·

2. υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία όσον αφορά τη συμπερίληψη της 
αεροπορίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και την ετοιμασία 
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 που είναι ο 
πλέον φιλικός από περιβαλλοντικής απόψεως (μαζί με την εσωτερική ναυσιπλοΐα) ούτε 
να ευνοήσει άλλους τρόπους μεταφοράς που επιβαρύνουν χειρότερα το περιβάλλον·

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 
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 ζωτικός ο 
εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων και η βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών τους, 
ούτως ώστε να καταστεί ελκυστικότερος για τους χρήστες αυτός ο τρόπος μεταφοράς·

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 και καύσιμα·

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·

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 εναλλακτικών καυσίμων από βιομάζα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνέπειες από απόψεως παραγωγής τροφίμων και αποδάσωσης·

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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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.


