
�ι µετα��ρές απ�τελ�ύν σηµαντικ� τ�µέα της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έ�ει
θεσπίσει, µε την πάρ�δ� των ετών, κ�ιν�ύς καν�νες για τ�υς µετα��ρείς, πρ�κειµέν�υ να ε!ασ�αλιστεί
� ελεύθερ�ς ανταγωνισµ�ς µέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγ�ρά καθώς και �  υγιής ανταγωνισµ�ς µετα!ύ
των δια��ρων τ�µέων τ�υ κλάδ�υ. Επίσης, θεσπί"ει καν�νες για την πρ�ώθηση της #ιώσιµης
κινητικ�τητας, την πρ�στασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών και την ασ�άλεια. Άλλες πτυ�ές της
π�λιτικής της ΕΕ περιλαµ#άν�υν τη µεγαλύτερη συνεργασία πρ�ς την κατεύθυνση των �λ�κληρωµένων
συστηµάτων µετα��ράς, τη #ελτίωση των δικτύων σύνδεσης µε κράτη εκτ�ς ΕΕ, την πρ�ώθηση ασ�αλών
και δίκαιων µεθ�δων καθ�ρισµ�ύ τ�υ κ�στ�υς και των �ρεώσεων µετα��ράς, καθώς και την ανάπτυ!η
εν�ς πανευρωπαϊκ�ύ δικτύ�υ δ�ρυ��ρικής ραδι�πλ�ήγησης για �λ�υς τ�υς τρ�π�υς µετα��ρών.

Τ� Κ�ιν���ύλι� έ
ει πλέ�ν την ίδια �αρύτητα µε τ� Συµ��ύλι� Υπ�υργών, �σ�ν α��ρά τη λήψη απ��άσεων
για τις περισσ�τερες π�λιτικές στ�ν τ�µέα των µετα��ρών, ενώ διαδραµάτισε πρωταγωνιστικ� ρ�λ� ώστε
να καταγρα��ύν και να λη�θ�ύν υπ�ψη �ι πραγµατικές περι�αλλ�ντικές επιπτώσεις των µετα��ρών.
Τ� Κ�ιν���ύλι� πρωταγωνίστησε στην πρ�ώθηση µιας ενιαίας πρ�σέγγισης µετα#ύ των κρατών µελών της
ΕΕ σ
ετικά µε τις µετα��ρές, καθώς και στην επίτευ#η µεγαλύτερης ισ�ρρ�πίας µετα#ύ των δια��ρων
µέσων µετα��ράς. Πρ�ώθησε, επίσης, τ� διάλ�γ� σ
ετικά µε τα συστήµατα κ�στ�λ�γησης των
µετα��ρών, ενώ υπ�γράµµισε την άπ�ψη �τι απαιτείται µία πι� �ρθ�λ�γική π�λιτική για τις εκπ�µπές
ρύπων και την ��ρ�λ�γηση των καυσίµων.

Η διαµ�ρ�ωση µιας ασ�αλ�ύς, �λ�κληρωµένης και περι�αλλ�ντικά �ιώσιµης π�λιτικής στ�ν τ�µέα των
µετα��ρών ήταν πάντ�τε η �ασική πρ�τεραι�τητα της �µάδας µετα��ρών τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ
Κ�µµατ�ς (ΕΣΚ). Η δ�υλειά µας έ
ει π�λλές διαστάσεις, ενώ η τε
ν�γνωσία π�υ συγκεντρώθηκε στην
�µάδα την τελευταία πενταετία απέδει#ε π�σ� απ�τελεσµατική υπήρ#ε η *µάδα των Σ�σιαλιστών στ� να
αναδει
θ�ύν  ως πρ�τεραι�τητα �ι ανάγκες τ�υ επι�ατικ�ύ κ�ιν�ύ.

Για �λες τις µ�ρ�ές µετα��ράς, εργα-�µαστε συστηµατικά για την παρ�
ή καλύτερων υπηρεσιών,
ε#ασ�αλί-�ντας παράλληλα πως η πρ��δ�ς δεν θα απ��εί σε �άρ�ς της ασ�άλειας ή των κ�ινωνικών
συνθηκών των εργα-�µένων στη �ι�µη
ανία αυτή.

Στ�ν τ�µέα των Θαλάσσιων Μετα��ρών, εργαστήκαµε �
ι µ�ν�ν για την πρ�ώθηση τ�υ νε�σύστατ�υ
�ργανισµ�ύ Ναυτικής Ασ�άλειας, αλλά και για την άσκηση πίεσης πρ�ς τ�ν ∆ιεθνή Ναυτιλιακ� *ργανισµ�,
ώστε να �ελτιωθεί η ασ�άλεια στ�ν τ�µέα αυτ�. Συνε
ί-�υµε την εκστρατεία µας, για να δ�θεί ένα τέλ�ς
στις σηµαίες ευκαιρίας και για την καλύτερη εκπαίδευση των στελε
ών τ�υ εµπ�ρικ�ύ ναυτικ�ύ.

Τ� ΕΣΚ ήταν εκείν� π�υ επέµεινε για τη διενέργεια ε#�νυ
ιστικών ερευνών, τ�σ� για τα αίτια π�υ
πρ�κάλεσαν την καταστρ��ή µε τ� δε#αµεν�πλ�ι� «Prestige», �σ� και για τις καταστρ��ές π�υ
πρ�κλήθηκαν στ� περι�άλλ�ν, -ητώντας παράλληλα την απαγ�ρευση των δε#αµεν�πλ�ιων µ�ν�ύ
πυθµένα στα ύδατα της ΕΕ.

Στ�ν τ�µέα της Π�λιτικής Αερ�π�ρίας, υπ�στηρί#αµε #εκάθαρα �
ι µ�ν�ν την αύ#ηση των αερ�π�ρικών
µέτρων ασ�αλείας, αλλά και την ενίσ
υση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, �πως για παράδειγµα
την κατ�
ύρωση περισσ�τερων δικαιωµάτων και µεγαλύτερων π�σών απ�-ηµίωσης στις περιπτώσεις
καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσεων.

Επίσης, στηρί#αµε τις πρωτ���υλίες για την ενίσ
υση των αερ�µετα��ρέων της ΕΕ στις δύσκ�λες
στιγµές π�υ διανύ�υν, ενώ �ρεθήκαµε στην πρωτ�π�ρία των πρ�σπαθειών για τη δηµι�υργία εν�ς
"Ενιαί�υ Ευρωπαϊκ�ύ *υραν�ύ" και την εναρµ�νιση των συνθηκών εργασίας των πιλ�των και των
πληρωµάτων  σε �λη την Ευρώπη.

Κ�ιν���υλευτική *µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς

Μετα��ρές

* ρ�λ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ

*ι Σ�σιαλιστές και � τ�µέας των Μετα��ρών & Επικ�ινωνιών 



4σ�ν α��ρά τα �δικά δίκτυα, πρωταγωνιστήσαµε στην πρ�ώθηση αυ#ηµένων µέτρων
ασ�αλείας -για παράδειγµα τ�υς καν�νισµ�ύς π�υ α��ρ�ύν τις ώρες εργασίας των �δηγών
��ρτηγών αυτ�κινήτων, τ� σ
εδιασµ� των  �
ηµάτων και τη �ελτίωση των καν�νων π�υ διέπ�υν
τη 
ρήση της -ώνης ασ�αλείας, τα επίπεδα αλκ��λ στ� αίµα και την ασ�άλεια των πε-ών.
Επιπλέ�ν, υπ�στηρί#αµε µέτρα για την ανακ�ύ�ιση τ�υ κυκλ���ριακ�ύ πρ��λήµατ�ς και την
παρ�
ή κινήτρων σε �σ�υς µετα�έρ�υν εµπ�ρεύµατα να 
ρησιµ�π�ι�ύν περισσ�τερ� τ�υς
σιδηρ�δρ�µ�υς, τα υδάτινα εσωτερικά δίκτυα και τις παράκτιες µετα��ρές αντί των �δικών
δικτύων.

Στις ευρωπαϊκές κωµ�π�λεις, τα αστικά κέντρα και τις τ�πικές κ�ιν�τητες, υπ�στηρί#αµε
την �ελτίωση των δηµ�σιων µετα��ρών. Η πρ�τεραι�τητα π�υ θέσαµε για τη δηµι�υργία
εν�ς ασ�αλ�ύς, απ�τελεσµατικ�ύ και �ικ�ν�µικ�ύ συστήµατ�ς δηµ�σιων µετα��ρών
ε#ασ�αλί-ει την υλ�π�ίηση τ�υ καν�να �τι �ι τ�πικές ανάγκες δηµ�σίων µετα��ρών
καλύπτ�νται απ�τελεσµατικ�τερα  απ� τ�υς τ�πικ�ύς ��ρείς. Υπ�στηρί#αµε την αρ
ή των
εν�π�ιηµένων δηµ�σιων µετα��ρών και συνεργαστήκαµε στενά µε �µάδες τ�υ επι�ατικ�ύ
κ�ιν�ύ και τις εταιρείες δηµ�σιων µετα��ρών, ώστε να ε#ασ�αλίσ�υµε πως �ι ν�µ�θέτες, �ι
εταιρείες τ�υ κλάδ�υ και τ� κ�ιν� µπ�ρ�ύν να δηµι�υργήσ�υν ένα σύστηµα δηµ�σιων
µετα��ρών για τ� �π�ί� θα µπ�ρ�ύµε να είµαστε �λ�ι υπερή�αν�ι.

Στ�ν τ�µέα των σιδηρ�δρ�µων υπ�στηρί#αµε τη δηµι�υργία εν�ς �ργανισµ�ύ ασ�άλειας των Ευρωπαϊκών
Σιδηρ�δρ�µων και εν�ς ευρωπαϊκ�ύ εµπ�ρικ�ύ σιδηρ�δρ�µικ�ύ δικτύ�υ, ενώ �ρισκ�µαστε εδώ και 
ρ�νια
στην πρωτ�π�ρία για την πρ�ώθηση των συνδυασµένων µετα��ρών. Επ�µενη πρ�τεραι�τητά µας είναι η
πρ�ώθηση της µεγαλύτερης διαλειτ�υργικ�τητας µετα#ύ των εθνικών �ργανισµών σιδηρ�δρ�µων, ώστε �
σιδηρ�δρ�µ�ς να µπ�ρεί να ανταγωνιστεί απ�τελεσµατικά, ως µέσ� µετα��ράς, τα �δικά δίκτυα. Επίσης,
στ� πλαίσι� τ�υ τ�µέα των σιδηρ�δρ�µων, η �µάδα µας δραστηρι�π�ιήθηκε ενεργά στη διασ�άλιση της

πρ�στασίας της σιδηρ�δρ�µικής µας κληρ�ν�µιάς, παρέ
�ντας στήρι#η στην
*µ�σπ�νδία Μ�υσειακών Σιδηρ�δρ�µων.

Τέλ�ς, πάντ�τε στ� πλαίσι� τ�υ κλάδ�υ των µετα��ρών, επιθυµ�ύµε την ε�αρµ�γή των
νέων πρ�τάσεων για τα �
ηµαταγωγά πλ�ία ασυν�δευτης συνδυασµένης µετα��ράς
τύπ�υ Roll-on Roll-off (RoRo). Επιθυµ�ύµε επίσης, µε �άση την υ�ιστάµενη κ�ιν�τική
ν�µ�θεσία, να θεσπιστ�ύν καν�νισµ�ί π�υ θα απαιτ�ύν την ύπαρ#η καταλ�γων
επι�ατών, αλλά και την εισαγωγή τ�υ «µαύρ�υ κ�υτι�ύ» π�υ 
ρησιµ�π�ιείται ήδη στα
αερ�σκά�η, επεκτείν�ντας παράλληλα τις απ�-ηµιώσεις π�υ δίν�νται για
καθυστερήσεις και την άρνηση επι�ί�ασης στα �έριµπ�τ και συνε
ί-�ντας ταυτ�
ρ�να
την εκστρατεία µας υπέρ των δια
ωρισµένων καταστρωµάτων αυτ�κινήτων.

Ένας άλλ�ς τ�µέας ευθύνης της �µάδας τ�υ ΕΣΚ είναι �ι τα�υδρ�µικές υπηρεσίες. Η �µάδα µας έδωσε
µά
η κατά των σ
εδίων της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής για την πλήρη απελευθέρωση τ�υ κλάδ�υ των
τα
υδρ�µικών υπηρεσιών, ε#έλι#η π�υ θα έθετε σε σ��αρ� κίνδυν� τη δυνατ�τητα των εθνικών
τα
υδρ�µείων να πρ�σ�έρ�υν, σε �ικ�ν�µικές τιµές, �λ�κληρωµένες υπηρεσίες σε κάθε π�λίτη της ΕΕ.
Πιστεύ�υµε ακράδαντα πως θα πρέπει να δια�υλα
θεί η µ�ναδικ�τητα των τα
υδρ�µικών µας υπηρεσιών
ώστε να διατηρηθεί η �ιωσιµ�τητά τ�υς τ�σ� στις αγρ�τικές �σ� και στις αστικές περι�
ές. Θεωρ�ύµε πως
δεν θα πρέπει να επιτραπεί η ε#αγ�ρά τ�υ τα
υδρ�µικ�ύ µας δικτύ�υ απ� ιδιωτικές επι
ειρήσεις, π�υ θα
εί
αν τη δυνατ�τητα να επιλέγ�υν απ�κλειστικά τις πλέ�ν κερδ���ρες υπηρεσίες, εις �άρ�ς �λων των
υπ�λ�ίπων.

Συµπερασµατικά, θεωρ�ύµε τις δηµ�σιες υπηρεσίες, τις µετα��ρές και την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς
ως άµεσες πρ�τεραι�τητες για τ� µέλλ�ν. Πιστεύ�υµε, επίσης, πως θα πρέπει πάντ�τε να τ�π�θετ�ύµε
ψηλ�τερα την  πρ�σ��ρά της δηµ�σιας υπηρεσίας απ� τ�υς δ�γµατισµ�ύς και τ�ν άνθρωπ� απ� τα κέρδη.

Πληρ���ρίες 

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική *µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς 
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ#έλλες.
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ#έλλες) ή +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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