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Περληψη

Οι υποψφιες για προσχρηση χρες
ξεκινον απ' διαφορετικ' σηµεο
εκκνησης, αλλ κατευθνονται
ταχως προς τα µη βισιµα πρ'τυπα
µεταφορν της ΕΕ
Η πολιτική και οικονοµική αναδιάρθρωση που πραγµατοποιήθηκε
στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (ΥΠΧ) την τελευταία δεκαετία
οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στα συστήµατα µεταφορών τους. Ο
%γκος των µεταφορών, ο οποίος παρουσίασε σηµαντική πτώση έπειτα
απ% την οικονοµική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του '90 αυξάνεται
τώρα ξανά καθώς οι οικονοµίες ανακάµπτουν. Η κατανοµή µεταξύ
των τρ%πων µεταφοράς (τα µερίδια αγοράς των διαφορετικών τρ%πων
µεταφοράς) — µολον%τι είναι ακ%µη πολύ καλύτερη σε σύγκριση µε
εκείνη της ΕΕ — εξελίσσεται προς ένα σύστηµα προσανατολισµένο στις
οδικές µεταφορές. Εποµένως, %πως ακριβώς και στην ΕΕ, οι τάσεις των
υποψήφιων για προσχώρηση χωρών ως προς τις µεταφορές δείχνουν
αποµάκρυνση απ% τους αντικειµενικούς σκοπούς της στρατηγικής της
βιώσιµης ανάπτυξης, δηλαδή της αποσύνδεσης της ανάπτυξης των
µεταφορών απ% την οικονοµική ανάπτυξη και τη µεταβολή απ% τις
οδικές προς τις σιδηροδροµικές, πλωτές και δηµ%σιες µεταφορές.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας και οι συναφείς εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται απ% τις µεταφορές
εξακολουθούν να είναι στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες τρεις µε
τέσσερεις φορές χαµηλ%τερες απ% %,τι στην ΕΕ, ενώ οι κατά κεφαλήν
εκποµπές οξιδίων του αζώτου είναι περίπου 50 % χαµηλ%τερες. Τα
οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα είναι λιγ%τερο πυκνά και εποµένως
ο κατακερµατισµ%ς του εδάφους τους λιγ%τερο έντονος. Ωστ%σο, η
κατάσταση αυτή µεταβάλλεται µε ταχύ ρυθµ%.
4πως και στην ΕΕ, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και
η κατανάλωση ενέργειας που προέρχονται απ% τις µεταφορές
παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Το µήκος των αυτοκινητ%δροµων
διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, επιτείνοντας τον
κατακερµατισµ% του εδάφους. Ο στ%λος των αυτοκινήτων είναι κατά
µέσο %ρο τέσσερα µε πέντε χρ%νια παλαι%τερος απ% εκείνον της ΕΕ,
συνεπώς οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες βρίσκονται αρκετά
χρ%νια πίσω απ% την ΕΕ σε %,τι αφορά την υιοθέτηση καθαρ%τερων
τεχνολογιών και καυσίµων. Οι µειώσεις που παρατηρούνται σε
ορισµένους αέριους ρύπους (π.χ. NOx) δείχνουν %τι οι υποψήφιες
για προσχώρηση χώρες έχουν ξεκινήσει να γεφυρώνουν αυτ% το
τεχνολογικ% χάσµα. Εντούτοις, η ποι%τητα του ατµοσφαιρικού αέρα
παραµένει χαµηλή. Η αύξηση της κυκλοφορίας αντισταθµίζει τις
βελτιώσεις ασφαλείας σε αυτοκίνητα και υποδοµές; ο αριθµ%ς των
θυµάτων έχει σταθεροποιηθεί τώρα περίπου στα 21 000 ετησίως στις
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες σε σύγκριση µε τα 41 000 στην ΕΕ.
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Εικ να 1

Αναλογες µεταξ των υποψφιων για προσχρηση χωρν και των
χωρν της ΕΕ (µε απ'λυτες τιµς) ως προς µε τις περιβαλλοντικς
πισεις, το ΑΕΠ και τις επιδ'σεις στον τοµα των µεταφορν,
εκφραζ'µενες κατ κεφαλν

Περιβαλλοντικ ς πι σεις
απ τον τοµ α των µεταφορν
το 2000 ( το 1999)

Κατανλωση εν ργειας
(ισοδναµη σε χγµ πετρελαου)
1

Εκποµπ ς CO2 (χγµ)

2 186

758

Εκποµπ ς NOx (χγµ)

8

Θµατα οδικ!ν ατυχηµτων*
(αν εκατοµ. τοµα)

Οικονοµικ ς επιδσεις το 2000
2
3

Εµπορευµατικ ς µεταφορ ς το 1999

Ιδιοκτησα αυτοκιν(των
(αν 1.000 τοµα)

5

25 921
231

Σιδηροδροµικ ς µεταφορ ς
(επιβατοχιλι.µετρα)
4

Οδικ ς µεταφορ ς
(τονοχιλι.µετρα)

17
110 126

ΑΕΠ (δολρια ΗΠΑ) 3 524

Μεταφορ επιβατν το 1999

ΥΠΧ
EE

930

246

451
579 763

1 746

µεταφορ ς (τονοχιλι.µετρα)

3 347
623

1 323

EE

Σηµεισεις: * Τα στοιχε#α αναφρονται στο 1999.
1 Η Κπρος, η Μ&λτα και η Τουρκ#α δεν περιλαµβ&νονται στα στοιχε#α για τις ΥΠΧ.
2 Η Βουλγαρ#α και η Τουρκ#α δεν περιλαµβ&νονται στα στοιχε#α για τις ΥΠΧ.
3 Η Εσθον#α και η Τουρκ#α δεν περιλαµβ&νονται στα στοιχε#α για τις ΥΠΧ.
4 Η Βουλγαρ#α, η Κπρος, η Μ&λτα, η Σλοβακικ+ ∆ηµοκρατ#α και η Τουρκ#α δεν
περιλαµβ&νονται στα στοιχε#α για τις ΥΠΧ.
5 Η Τουρκ#α δεν περιλαµβ&νεται στα στοιχε#α για τις ΥΠΧ.
Πηγς:
IEA, 2001aE EΟΠ, 2002a-e και EMEP, 2002E ΟΕΕ, 2001a-bE Eurostat, 2002aE Παγκ σµια
Τρ&πεζα, 2002
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Οι σηµεριν ς πολιτικ ς δ'νουν
προτεραιτητα στην αν πτυξη των
υποδοµν και στη ρ)θµιση της
τεχνολογ'ας και των καυσ'µωνδεν χει εµφανιστε' ακµη µια πιο
ολοκληρωµ νη προσ γγιση
Τις τελευταίες δεκαετίες η ΕΕ έχει επικεντρώσει τις πολιτικές της για
τις µεταφορές και το περιβάλλον κυρίως στις επενδύσεις σε υποδοµές
(π.χ. το διευρωπαϊκ% δίκτυο µεταφορών (TEN-T)) και σε ρυθµίσεις
σχετικά µε το περιβάλλον και την ασφάλεια. Ένα παρ%µοιο πρ%τυπο
αρχίζει να εµφανίζεται και στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.
Ασφαλώς, αυτ% δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η ενσωµάτωση του
κεκτηµένου της ΕΕ αποτελεί προϋπ%θεση για την ένταξη. Οι δείκτες
που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση δείχνουν ήδη τα οφέλη απ%
την πρώιµη θέσπιση των προτύπων της ΕΕ σχετικά µε τα οχήµατα,
τα καύσιµα, το περιβάλλον και την ασφάλεια στις υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες.
Ένα καλής ποι%τητας δίκτυο υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών
αποτελεί τον βασικ% κορµ% της κοινωνίας και της οικονοµίας, καθώς
και της µελλοντικής ενσωµάτωσης των υποψήφιων για προσχώρηση
χωρών στην ΕΕ. Εποµένως, η ανάπτυξη του TEN-T και η επέκτασή
του προς ανατολάς αποτελεί µία απ% τις καίριες προτεραι%τητες της
κοινής πολιτικής µεταφορών. Ωστ%σο, δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακ%µη
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολ%γηση του TEN-T και της επέκτασής
του, ούτε έχουν αξιολογηθεί τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη και ο
αντίκτυπος του δικτύου.
Τα στοιχεία για τις επενδύσεις σε υποδοµές είναι παλαιά, αλλά
πρ%σφατα στοιχεία διεθνών τραπεζών σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις
υποδεικνύουν %τι δίνεται τώρα µεγαλύτερη προτεραι%τητα στην
οδοποιία απ% %τι στην ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Στο
σηµείο αυτ% ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω διάβρωσης της συµβολής
που είχαν στο παρελθ%ν οι σιδηροδροµικές µεταφορές στα συστήµατα
µεταφορών των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών.
Πιο πρ%σφατα, έχουν διαµορφωθεί στην ΕΕ επιπρ%σθετες γραµµές
πολιτικής που αποσκοπούν στον περιορισµ% της ανάπτυξης των
µεταφορών και στη βελτίωση της κατανοµής µεταξύ των τρ%πων
µεταφοράς. Σε αυτές περιλαµβάνονται η εσωτερίκευση του εξωτερικού
κ%στους, οι εθελοντικές συµφωνίες µε τη βιοµηχανία, η αναζωογ%νηση
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των σιδηροδρ%µων και εσωτερικών πλωτών µεταφορών, η θέσπιση
αντικειµενικών σκοπών και στ%χων, ο καλύτερος συντονισµ%ς µε τον
τοµέα χωροταξίας και η χρήση της στρατηγικής περιβαλλοντικής
αξιολ%γησης για την υποστήριξη του σχεδιασµού των υποδοµών.
Σε αυτούς τους τοµείς έχει επιτευχθεί κάποια πρ%οδος στην ΕΕ.
Οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες µπορούν να αποκοµίσουν
µαθήµατα απ% την εµπειρία της ΕΕ αναφορικά µε αυτά τα σχετικά νέα
εργαλεία.
Απ% τη σύνοδο κορυφής του Κάρντιφ, το 1998, επτά κράτη µέλη
έχουν αναπτύξει ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές µεταφορών και
περιβάλλοντος και επτά έχουν θεσπίσει ή θεσπίζουν εθνικά συστήµατα
παρακολούθησης βάσει δεικτών. Το Συµβούλιο Μεταφορών έχει
καλέσει επίσης τα µελλοντικά κράτη µέλη να υιοθετήσουν τις αρχές
ολοκλήρωσης της ΕΕ. Ωστ%σο, οι ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές
και τα συστήµατα παρακολούθησης βάσει δεικτών εξακολουθούν να
ελλείπουν απ% τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.
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Ιστορικ και πλα'σιο του TERM

Αυτ( εναι η τρτη κθεση βσει δεικτ!ν, στο πλασιο του
µηχανισµο αναφορς / εκθ σεων για τις µεταφορ ς και το
περιβλλον (TERM) — κατ.πιν των προηγοµενων εκθ σεων
(TERM 2000, TERM 2001) — συµπεριλαµβνοντας για πρ!τη
φορ τις χ!ρες που χουν υποβλει ατηση για νταξη στην
ΕΕ: τις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες (ΥΠΧ). Στην κθεση
συγκρνονται οι τσεις στις χ!ρες αυτ ς µε τις πρ.σφατες
εξελξεις στην ΕΕ.
Ο κριος στ.χος του TERM εναι η παρακολοθηση της
προ.δου και της αποτελεσµατικ.τητας των ολοκληρωµ νων
στρατηγικ!ν µεταφορ!ν και περιβλλοντος µε βση να
κεντρικ. σνολο δεικτ!ν. Οι δεκτες TERM επιλ γονται και
οµαδοποιονται για να απαντον σε επτ βασικ ερωτ(µατα:
1. Βελτι!νονται οι περιβαλλοντικ ς επιδ.σεις του τοµ α
µεταφορ!ν;
2. Βελτιων.µαστε .σον αφορ τη διαχεριση της ζ(τησης
των µεταφορ!ν και την κατανοµ( µεταξ των τρ.πων
µεταφορς;
3. Βελτι!νεται ο συντονισµ.ς της χωροταξας και του
σχεδιασµο των µεταφορ!ν προκειµ νου να εξισορροπηθε
η ζ(τηση του τοµ α µεταφορ!ν µε την ανγκη πρ.σβασης;
4. Βελτιστοποιεται η χρ(ση της υφιστµενης δυνατ.τητας
υποδοµ(ς του τοµ α µεταφορ!ν και βαδζουµε προς
να πιο εξισορροπηµ νο σστηµα δια-συνδεδεµ νων
µεταφορ!ν;
5. Βαδζουµε προς να δικαι.τερο και αποτελεσµατικ.τερο
σστηµα τιµολ.γησης, το οποο να εξασφαλζει την
εσωτερκευση του εξωτερικο κ.στους;
6. Π.σο γρ(γορα εφαρµ.ζονται οι καθαρ.τερες τεχνολογες
και π.σο αποτελεσµατικ χρησιµοποιονται τα οχ(µατα;
7. Π.σο αποτελεσµατικ χρησιµοποιονται τα εργαλεα της
περιβαλλοντικ(ς διαχερισης και της παρακολοθησης για
την υποστ(ριξη της διαµ.ρφωσης πολιτικ(ς και της λ(ψης
αποφσεων;
Οι ερωτ(σεις αυτ ς — εκτ.ς της ερ!τησης 3 για την οποα τα
στοιχεα εναι ανεπαρκ( — παρ χουν το διαρθρωτικ. πλασιο
για την παρουσαση των κριων τσεων και µηνυµτων που
ακολουθον στο υπ.λοιπο της περληψης.
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Ορισµ να βασικ µην)µατα
4πως και οι προηγούµενες εκθέσεις, η έκθεση TERM 2002
Προετοιµάζοντας το έδαφος για τη διεύρυνση της ΕΕ αξιολογεί
τους δείκτες σε σχέση µε την πρ%οδο προς τους υφιστάµενους
αντικειµενικούς σκοπούς ή στ%χους ‘ολοκλήρωσης’*. Αυτοί επιλέγονται
απ% τα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ, %πως το έκτο πρ%γραµµα δράσης
για το περιβάλλον (6Π∆Π), την κοινή πολιτική µεταφορών, τη
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ και διάφορες οδηγίες του
τοµέα περιβάλλοντος και µεταφορών.
*

Η περιγραφ( των σχετικ!ν εγγρφων πολιτικ(ς του τοµ α µεταφορ!ν και
περιβλλοντος δνεται στη σελδα 17.

Τα µηνµατα δπλα απ. κθε δεκτη αποσκοπον στο να
παρ χουν συνοπτικ( αξιολ.γηση του δεκτη στις υποψ(φιες
για προσχ!ρηση χ!ρες, βσει των ακ.λουθων οδηγι!ν

☺

θετικ( τση, η οποα κατευθνεται προς τον
αντικειµενικ. σκοπ. ( στ.χο της πολιτικ(ς

#

κποια θετικ( εξ λιξη, ωστ.σο ετε εναι ανεπαρκ(ς
για την επτευξη του αντικειµενικο σκοπο της
πολιτικ(ς ετε ο δεκτης παρουσιζει µεικτ ς τσεις

$

δυσµεν(ς τση, η οποα αποµακρνεται απ. τον
αντικειµενικ. σκοπ. ( στ.χο της πολιτικ(ς
αδνατη η αξιολ.γηση της τσης, ετε λ.γω κεν!ν στα
στοιχεα ετε λ.γω λλειψης αντικειµενικο σκοπο (
στ.χου πολιτικ(ς.

Περληψη
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Βελτινονται οι περιβαλλοντικ ς
επιδσεις του τοµ α µεταφορν (1)
$

Η κατανλωση εν ργειας του τοµ α µεταφορ!ν αυξνεται ταχ ως,
κυρως λ.γω της αξησης των οδικ!ν µεταφορ!ν

$

Οι εκποµπ ς CO2 απ. τις µεταφορ ς µει!θηκαν στις υποψ(φιες για
προσχ!ρηση χ!ρες στις αρχ ς της δεκαετας του ’90, αλλ αυξνονται
τ!ρα µε τον .γκο της κυκλοφορας

#

Οι εκποµπ ς α ριων ρπων απ. τις µεταφορ ς µει!θηκαν στις υποψ(φιες
για προσχ!ρηση χ!ρες στις αρχ ς της δεκαετας του ’90 και απ. τ.τε
χουν σταθεροποιηθε

#

Η ποι.τητα του α ρα στις αστικ ς περιοχ ς βελτι!νεται, ωστ.σο οι
αστικο πληθυσµο εξακολουθον να εκτθενται σε εππεδα µ.λυνσης που
εγκυµονον κινδνους για την υγεα

#

Τα θµατα των οδικ!ν ατυχηµτων στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση
χ!ρες παρουσασαν πτ!ση στις αρχ ς της δεκαετας του ’90, αλλ τ!ρα
φθνουν περπου τα 21 000 ετησως
Εικ.να 2

Περιβαλλοντικ ς πι σεις του τοµ α µεταφορν στις ΥΠΧ και στην ΕΕ-15,
1990–2000

Υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

Κρτη µ λη

∆εκτης (1990=100)

∆εκτης (1990=100)
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Εκποµπ ς του τοµ α
µεταφορ!ν που
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(ΥΠΧ12)

0

Εκποµπ ς του τοµ α
µεταφορ!ν που
προκαλον οξνιση

70
60

20
00

19
98

19
96

20
00

19
98

19
96

19
94

0
19
92

19
90

Θµατα οδικ!ν
ατυχηµτων

90

19
94

70

Θµατα οδικ!ν
ατυχηµτων
(ΥΠΧ13)

Εκποµπ ς CO2
απ. τις µεταφορ ς

100

Εκποµπ ς CO2 απ.
τις µεταφορ ς
(ΥΠΧ10)

90
80

110

19
92

110

ΑΕΠ

Κατανλωση εν ργειας
του τοµ α µεταφορ!ν

120

Κατανλωση εν ργειας
του τοµ α µεταφορ!ν
(ΥΠΧ9)

19
90

120

130
ΑΕΠ

Σηµεισεις: Η κατανλωση εν ργειας περιλαµβνει τις οδικ ς και σιδηροδροµικ ς µεταφορ ς, την
εσωτερικ( και διεθν( αεροπλοBα, την εσωτερικ( ναυσιπλοBα, τους πετρελαιαγωγος και τις µη
προσδιορισµ νες µεταφορ ς (ΥΠΧ-9 δεν περιλαµβνονται οι χ!ρες της Βαλτικ(ς και η Σλοβενα
λ.γω λλειψης στοιχεων το 1990 και το 1991). Στα στοιχεα των εκποµπ!ν περιλαµβνονται
.λοι οι τρ.ποι µεταφορς εκτ.ς απ. τη διεθν( αεροπλοBα και τη ναυτιλαD ΥΠΧ-10, δεν
περιλαµβνονται η Κπρος, η Μλτα και η Τουρκα, ΥΠΧ-12 δεν περιλαµβνεται η Μλτα.
Πηγ ς:
IEA, 2001aD EΟΠ, 2002a-e και EMEP, 2002D ΟΕΕ, 2001a-bD Eurostat, 2002aD Παγκ.σµια Τρπεζα, 2002

Προετοιµζοντας το δαφος για τη διερυνση της ΕΕ

Βελτινονται οι περιβαλλοντικ ς
επιδσεις του τοµ α µεταφορν (2)

$
#

Αυξνεται η κατληψη εδφους απ. τις υποδοµ ς µεταφορ!ν

$

Η επ κταση των δικτων υποδοµ!ν αυξνει τις πι σεις σε περιοχ ς που
χουν χαρακτηριστε ως φυσικο χ!ροι

$

Ο αριθµ.ς των παρνοµων απορρψεων πετρελαου απ. πλοα, που
χουν ανιχνευθε, παραµ νει σταθερ.ς στη Βαλτικ( Θλασσα εν! δεν
πραγµατοποιεται παρακολοθηση στη Μαρη Θλασσα

$

Ο αριθµ.ς των οχηµτων προς απ.συρση και των χρησιµοποιηµ νων
ελαστικ!ν αναµ νεται να αυξηθε σηµαντικ

Ο κατακερµατισµ.ς της γης στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες
εναι µικρ.τερος απ. .,τι στην ΕΕ, αλλ αυξνεται µε την ανπτυξη των
υποδοµ!ν

Εικ.να 3

(α) Ετσιος αριθµς των παρατηρηµ νων πετρελαιοκηλ'δων αν ρα
πτσης στη Βαλτικ Θ λασσα και στη Βρειο Θ λασσα και
(β) αντιµετπιση των απορριπτµενων ελαστικν στην ΕΕ+3

(α)

(β)

Αριθµ.ς πετρελαιοκηλδων αν !ρα πτ(σης

% µερδιο

0.35

100

0.30
0.25

Β.ρειος
Θλασσα

0.20
0.15

0.05

80

Αναγ.µωση

60

Ανακκλωση
υλικ!ν

40

Ανκτηση
εν ργειας

20

Χωµατερ(

19

00
20

98
19

96
19

94
19

92
19

93
19
95
19
97
19
99
20
00

0

0
90

Εξαγωγ( µερικ!ς
µεταχειρισµ νων

Βαλτικ(
Θλασσα

0.10

19

10

Σηµεισεις: Η ΕΕ+3 αναφ ρεται στην ΕΕ και στην Ισλανδα, το Λιχτενστιν και τη Νορβηγα. Τα
ποσοστ βασζονται σε τ.νους ελαστικ!ν.
Πηγ ς:
Σµβαση του Ελσνκι (http://www.helcom.fi/), Συµφωνα της Β.ννης (http://
www.bonnagreement.org); ETRA (Ευρωπαϊκ( Mνωση Ανακκλωσης Ελαστικ!ν), 2002.

Περληψη

Βελτιωνµαστε σον αφορ τη
διαχε'ριση της ζτησης των µεταφορν
και την κατανοµ µεταξ) των τρπων
µεταφορ ς
#

Η νταση των εµπορευµατικ!ν µεταφορ!ν (µεταφερ.µενα τονοχιλι.µετρα
αν µονδα οικονοµικ(ς δραστηρι.τητας) παρουσιζει πτ!ση στις
υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες, αλλ εξακολουθε να εναι κατ µ σο
.ρο π ντε φορ ς υψηλ.τερη απ. .,τι στην ΕΕ

$

Οι εµπορευµατικ ς µεταφορ ς στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες
τενουν προς τις οδικ ς µεταφορ ς, αλλ το µερδιο των σιδηροδροµικ!ν
µεταφορ!ν εξακολουθε να εναι πολ υψηλ.τερο απ. .,τι στην ΕΕ
Οι επιβατικ ς µεταφορ ς αυξνονται στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση
χ!ρες, αλλ τα στοιχεα δεν επαρκον για την ποσοτικοποησ( τους
Οι επιβατικ ς µεταφορ ς τενουν προς τις οδικ ς και αεροπορικ ς
µεταφορ ς, αλλ το µερδιο των σιδηροδροµικ!ν µεταφορ!ν στις
υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες βρσκεται ακ.µη πολ υψηλ.τερα απ.
τον µ σο .ρο της ΕΕ
:γκος µεταφορν, ΑΕΠ και ιδιοκτησ'α αυτοκιντων, 1990–99

Υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

Κρτη µ λη

∆εκτης (1995=100)

∆εκτης (1995=100)

160

160
Επιβατοχιλι.µετρα
(σιδηροδροµικ!ς)

140

140
ΑΕΠ

Τ.νοχιλι.µετρα
Πολωνα και
Ρουµανα

Τ.νοχιλι.µετρα

120
Επιβατοχιλι.µετρα

100

100
80

Ιδιοκτησα
αυτοκιν(των

80

Τονοχιλι.µετρα
(ΥΠΧ8)

Ιδιοκτησα
αυτοκιν(των

ΑΕΠ

60

60
0

99
19

97

95
19

93
19

91

99
19

97
19

95
19

93
19

19

91

0
19

120

Εικ.να 4

19

$

Σηµεισεις: ΑΕΠ σε τιµ ς του 1995. Στις εµπορευµατικ ς µεταφορ ς περιλαµβνονται οι οδικ ς, οι
σιδηροδροµικ ς και οι εσωτερικ ς πλωτ ς µεταφορ ς. Τα στοιχεα για τις υποψ(φιες για
προσχ!ρηση χ!ρες αναφ ρονται στην Τσεχικ( ∆ηµοκρατα, την Εσθονα, την Ουγγαρα,
τη Λεττονα, τη Λιθουανα, την Πολωνα, τη Ρουµανα και στη Σλοβενα. Στις επιβατικ ς
µεταφορ ς (EE) περιλαµβνεται το αυτοκνητο, το λεωφορεο/πολµαν, ο σιδηρ.δροµος, το
τραµ/µετρ. και η εσωτερικ(, ενδοευρωπαϊκ( και εξωευρωπαϊκ( αεροπλοBα. Τα στοιχεα για
τις οδικ ς επιβατικ ς µεταφορ ς στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες εναι ελχισταD η
ιδιοκτησα αυτοκιν(του εµφανζεται ως προσεγγιστικ.ς δεκτης.
Πηγ ς:
ΟΕΕ, 2001a; Eurostat, 2002a; Παγκ.σµια Τρπεζα, 2002.
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Προετοιµζοντας το δαφος για τη διερυνση της ΕΕ

Βελτιστοποιε'ται η χρση της
υφιστ µενης δυναττητας υποδοµς
του τοµ α µεταφορν και βαδ'ζουµε
προς να πιο εξισορροπηµ νο σ)στηµα
συνδυασµ νων µεταφορν
Το µ(κος των αυτοκινητοδρ.µων διπλασιστηκε σχεδ.ν σε µια δεκαετα,
αλλ η οδικ( πυκν.τητα στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες εναι
ακ.µη µικρ.τερη απ. εκενη της ΕΕ
Τα περιορισµ να στοιχεα για τις επενδσεις υποδεικνουν .τι οι
επενδσεις σε οδικ δκτυα αποτελον προτεραι.τητα

Εικ.να 5

Τ σεις στο µκος της υποδοµς των µεταφορν στις ΥΠΧ και στην ΕΕ,
1990–99

Υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

Κρτη µ λη

∆εκτης (1995=100)
200

∆εκτης (1995=100)
200

Αυτοκινητ.δροµοι
4 726 (1998)

175

175

150

150

125

Qλλοι οδο (ΥΠΧ10)
717 231 χλµ (1998)

100

125

Αυτοκινητ.δροµοι
51 336 χλµ (1999)

Σιδηρ.δροµοι
3 887 638 χλµ (1999)

100

99
19

97

95
19

93
19

91

19

19

99

0
19
97

0
95

50

93

50

19

Qλλοι οδο
152 723 χλµ (1999)

75

19

75

19

Σιδηρ.δροµοι
74 097 χλµ (1999)

19
91

12

Σηµεισεις: Τα στοιχεα για τις οδος, εκτ.ς των αυτοκινητ.δροµων, βασζονται στις ΥΠΧ-10
(εκτ.ς της Τσεχικ(ς ∆ηµοκρατας, της Εσθονας και της Τουρκας). Οι πετρελαιαγωγο
και οι εσωτερικ ς πλωτ ς οδο παρ µειναν σχεδ.ν σταθερο και ως εκ τοτου δεν
περιλαµβνονται στο διγραµµα.
Πηγ:
ΟΕΕ, 2001a (και Eurostat, 2002a για την πλ(ρωση των κεν!ν).

Περληψη

Βαδ'ζουµε προς να δικαιτερο
και αποτελεσµατικτερο σ)στηµα
τιµολγησης, το οπο'ο να εξασφαλ'ζει
την εσωτερ'κευση του εξωτερικο)
κστους
Το εξωτερικ. κ.στος των µεταφορ!ν δεν χει ακ.µη ποσοτικοποιηθε σε
.,τι αφορ τις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

$

Ελχιστα µ σα εσωτερκευσης εφαρµ.ζονται στις υποψ(φιες για
προσχ!ρηση χ!ρες

$

Οι τσεις στις τιµ ς των καυσµων δεν ενθαρρνουν τη χρ(ση πιο
αποδοτικ!ν ως προς τα κασιµα τρ.πων µεταφορς

Εικ.να 6

Σταθµισµ νη µ ση τιµ κστους για τα κα)σιµα (EE) και το πετρ λαιο
ντ'ζελ (ΥΠΧ), ΦΠΑ και ειδικο' φροι καταν λωσης

Τ σσερεις υποψ(φιες για προσχ!ρηση
χ!ρες

Κρτη µ λη

Τιµ( κ.στους (2000=100)

Τιµ( κ.στους (2000=100)

140
1993–2000

140

120

120

100

100
Ειδικ.ς φ.ρος κατανλωσης και ΦΠΑ

60

60

40

20

Τιµ( κ.στους

00

98

99

20

19

97

19

19

96
19

95
19

94
19

00
20

95
19

90
19

85

0

19

80

0
19

Ειδικ.ς φ.ρος κατανλωσης και ΦΠΑ

40
Τιµ( κ.στους

93

20

80

19

80

Σηµεισεις: Το διγραµµα για την ΕΕ αναφ ρεται στη σταθµισµ νη µ ση τιµ( κ.στους για την
αµ.λυβδη βενζνη και το πετρ λαιο ντζελ, βσει των αριθµ!ν πωλ(σεων. Καθ!ς οι
αριθµο πωλ(σεων δεν εναι γνωστο για τις ΥΠΧ (Τσεχικ( ∆ηµοκρατα, Ουγγαρα,
Πολωνα και Τουρκα), µ.νο το πετρ λαιο ντζελαπεικονζεται. Αξζει επσης να
σηµειωθε η διαφορ στη χρονικ( περοδο µεταξ των δο διαγραµµτων.
Πηγ:
IEA, 2001b; Eurostat, 2002b.
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Προετοιµζοντας το δαφος για τη διερυνση της ΕΕ

Πσο γργορα εφαρµζονται οι
καθαρτερες τεχνολογ'ες και πσο
αποτελεσµατικ χρησιµοποιο)νται τα
οχµατα
∆εν υπρχουν στοιχεα για την ενεργειακ( απ.δοση στις υποψ(φιες για
προσχ!ρηση χ!ρες; στην ΕΕ .λοι οι τρ.ποι µεταφορς εκτ.ς απ. τους
σιδηροδρ.µους εµφανζουν κποια βελτωση
∆εν υπρχουν στοιχεα για συγκεκριµ νες εκποµπ ς (εκποµπ ς α ριων
ρπων αν µονδα µεταφορς) των οχηµτων στις υποψ(φιες για
προσχ!ρηση χ!ρες; τα οδικ οχ(µατα της ΕΕ παρουσιζουν σηµαντικ(
βελτωση

$

Ο στ.λος οχηµτων των υποψ(φιων για προσχ!ρηση χωρ!ν εναι κατ
µ σο .ρο τ σσερα µε π ντε χρ.νια παλαι.τερος απ. τον στ.λο της ΕΕ

#

Η υιοθ τηση των προτπων για τα οχ(µατα και τα κασιµα βελτι!νεται,
αλλ το µερδιο των αυτοκιν(των µε καταλυτικος µετατροπες εναι
ακ.µη χαµηλ. στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

Εικ.να 7

Ποσοστ των βενζινοκ'νητων αυτοκιντων µε καταλυτικο)ς µετατροπε'ς
στις ΥΠΧ (1996) και στην ΕΕ (1996 και 1999)

Υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες
Σλοβκικη
∆ηµοκρατα
Ουγγαρα
Τσ χικη
∆ηµοκρατα
ΥΠΧ5
Πολωνα
Ρουµανα (0.2)
0

1996
20

40
60
% µερδιο

80

100

Κρτη µ λη
Κτω Χ!ρες
Γερµανα
Αυστρα
Λουξεµβοργο
Σουηδα
Ιρλανδα*
EE15
Ελλδα
Β λγιο
∆ανα
Γαλλα
Ιταλα*
Ηνωµ νο Βασλειο*
Φινλανδα
Ισπανα
Πορτογαλα*

1999
1996
0

Σηµε'ωση:
Πηγ ς:

20

40
60
% µερδιο

80

Τα στοιχεα απ. την Ιρλανδα, την Ιταλα, το Ηνωµ νο Βασλειο και την Πορτογαλα
αναφ ρονται στα τη 1996–98 αντ για τα τη 1996–99.
Eurostat, 2002a; REC (Περιφερειακ. Κ ντρο Περιβλλοντος), 1998; ΟΕΕ, 2001a.

100

Περληψη

15

Χρησιµοποιο)νται αποτελεσµατικ τα
εργαλε'α της περιβαλλοντικς διαχε'ρισης
και της παρακολο)θησης για την
υποστριξη της διαµρφωσης πολιτικς
$

Οι ολοκληρωµ νες στρατηγικ ς µεταφορ!ν και περιβλλοντος ελλεπουν
απ. τις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες

#

Η θεσµικ( συνεργασα για τις µεταφορ ς και το περιβλλον αρχζει
να εµφανζεται στις υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες, αλλ δεν χει
σχεδ.ν καθ.λου επισηµοποιηθε

$

Οι υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες δεν παρακολουθον την
ενσωµτωση του τοµ α του περιβλλοντος στις πολιτικ ς τους για τις
µεταφορ ς

#

Λγες υποψ(φιες για προσχ!ρηση χ!ρες διαθ τουν τις νοµικ ς
απαιτ(σεις για τη στρατηγικ( περιβαλλοντικ( αξιολ.γηση, αλλ η
εφαρµογ( στον τοµ α των µεταφορ!ν περιορζεται σε πειραµατικ ς
πρωτοβουλες
Επισκπηση των εργαλε'ων ολοκλρωσης της διαχε'ρισης στις ΥΠΧ

Πνακας 1

Ολοκληρωµ νη
Στρατηγικ(
Θεσµικ( Παρακολοθηση
στρατηγικ(
περιβαλλοντικ(
συνεργασα
Μ&Π
Μ&Π
αξιολ.γηση

%

%

Τσεχικ(
∆ηµοκρατα

%

%

Εσθονα

%

Βουλγαρα
Κπρος

Ουγγαρα

%*
%*

Λεττονα
Λιθουανα

YA

Μλτα
Πολωνα

%

YA

%

Ρουµανα
Σλοβακα
Σλοβενα

%

%

%
YA

Τουρκα
Σηµεισεις: % Mχει εγκριθε, υπρχει ( ισχει.
ΥΑ Υπ. ανπτυξη.
* Mχουν συσταθε µ.νο προσωριν ς οµδες εργασας.
Πηγ ς:
EΟΠ, 2001b; REC, 2001.
Μ & Π:
µεταφορ ς & περιβλλον
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Προετοιµζοντας το δαφος για τη διερυνση της ΕΕ

Επµενα βµατα

Στην παρούσα έκθεση επισηµαίνονται ουσιαστικά κενά στα στοιχεία
για αρκετούς δείκτες και αναφέρονται ασυνέπειες µεταξύ των στοιχείων
διαφορετικών διεθνών οργανισµών. Τούτο είναι πιο έντονο στις
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, αλλά επίσης οι στατιστικές για
τα σηµερινά κράτη µέλη είναι συχνά ελλιπείς ή κακής ποι%τητας. Οι
διάφοροι διεθνείς οργανισµοί χρειάζεται να αναπτύξουν συντονισµένη
δράση για να βελτιώσουν τα στοιχεία και τη συγκρισιµ%τητά τους.
Οι χώρες χρειάζεται επίσης να βελτιώσουν τη ροή των δεδοµένων
προς αυτούς τους οργανισµούς και να βελτιώσουν τα στοιχεία για τις
σιδηροδροµικές και πλωτές µεταφορές, την αεροπλοΐα και τους µη
µηχανοκίνητους τρ%πους µεταφοράς (βάδισµα, ποδηλασία).
Η έλλειψη σαφών στ%χων ή αντικειµενικών σκοπών πολιτικής σε σχέση
µε τους οποίους µπορεί να αξιολογηθεί κάθε δείκτης αποτελεί µια άλλη
δυσκολία. Η δυνατ%τητα µεταφοράς των σηµερινών αντικειµενικών
σκοπών/στ%χων της πολιτικής της ΕΕ προς τα µελλοντικά νέα κράτη
µέλη είναι ίσως αµφισβητήσιµη ορισµένες φορές. Η ανακοίνωση για
τους περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς του τοµέα, %πως
ανακοινώθηκαν στη Λευκή Βίβλο για την κοινή πολιτική µεταφορών,
µπορεί να αποτελέσει ένα καλ% βήµα διαλ%γου για την αντιµετώπιση
τέτοιων προβληµάτων.
∆εδοµένης της ευρείας γεωγραφικής κάλυψης του TERM και των
περιορισµένων διαθέσιµων π%ρων , είναι ενδεχοµένως αναγκαίο η
µελλοντική εργασία να επικεντρωθεί σε ένα πιο περιορισµένο εύρος
δεικτών και να µειωθεί η συχν%τητα αναφοράς/εκθέσεων, προκειµένου
να θεσπιστούν προτεραι%τητες για τα στοιχεία και τις αξιολογήσεις.

Τα τεχνικ δελτα του δεκτη TERM αποτελον το σστηµα πληροφορι!ν
αναφορς της παροσας κθεσης και µπορον να τηλεφορτωθον απ. την
ιστοθ ση του ΕΟΠ στη διεθυνση:
http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/transport/indicators

Περληψη

@γγραφα σχετικ µε την πολιτικ για τις µεταφορ ς και το περιβ λλον
Τα τρα κρια γγραφα πολιτικ(ς της Ευρωπαϊκ(ς Επιτροπ(ς σχετικ µε
το TERM εναι τα εξ(ς:
1. Στρατηγικ( βι!σιµης ανπτυξης (ΣΒΑ)
2. Mκτο πρ.γραµµα δρσης για το περιβλλον(6Π∆Π)
3. Λευκ( Ββλος για την κοιν( πολιτικ( µεταφορ!ν (ΚΠΜ)
Παρακτω παρατθεται νας σντοµος κατλογος µε τις προτεραι.τητες
που καθορστηκαν σε κθε να απ. αυτ τα γγραφα πολιτικ(ς και
αφορον κυρως τις µεταφορ ς, το περιβλλον και τη διερυνση.
ΣΒΑ

6Π∆Π

ΚΠΜ

Σµφωνα µε αυτ( τη στρατηγικ(, οι υποψ(φιες για προσχ!ρηση
χ!ρες ‘πρ πει να συµµετ χουν ενεργ στην εφαρµογ( της
στρατηγικ(ς [για τη βι!σιµη ανπτυξη]’. Η ‘διασφλιση βι!σιµων
µεταφορ!ν’ εναι µια απ. τις προτεραι.τητες της στρατηγικ(ς.
Τα συµπερσµατα της συν.δου κορυφ(ς που υιοθ τησε αυτ( τη
στρατηγικ( υπογραµµζουν .τι να βι!σιµο σστηµα µεταφορ!ν
πρ πει να αντιµετωπζει τον αυξαν.µενο .γκο της κυκλοφορας.
Οι βασικ ς δρσεις που καθορζονται στο κτο πρ.γραµµα
δρσης για το περιβλλον εναι οι εξ(ς:
• Πλ(ρης εφαρµογ( του κεκτηµ νου στο τοµ α του
περιβλλοντος
• Υιοθ τηση πολιτικ!ν και προσεγγσεων που επιτρ πουν
τη βι!σιµη ανπτυξη, π.χ. µε την προ!θηση στρατηγικ!ν
περιβαλλοντικ!ν εκτιµ(σεων (ΣΠΕ) και την ενσωµτωση των
περιβαλλοντικ!ν αντικειµενικ!ν σκοπ!ν και πολιτικ!ν σε
λλους τοµες
• Υποστ(ριξη εναλλακτικ!ν τρ.πων αντ των οδικ!ν
µεταφορ!ν, π.χ. µ σω του τρ.που που η Κοιν.τητα χορηγε
οικονοµικ( υποστ(ριξη
• Προσεκτικ.ς σχεδιασµ.ς των οδικ!ν µεταφορ!ν κατ τρ.πο
που η ν α ανπτυξη να µην καταστρ φει τις π.λεις, τη φση,
την πανδα και τη χλωρδα.
Οι προτεραι.τητες της λευκ(ς ββλου εναι οι εξ(ς:
• Πλ(ρης εφαρµογ( του κεκτηµ νου στον τοµ α των
µεταφορ!ν
• Σνδεση της υποδοµ(ς των ΥΠΧ µε αυτ(ν της ΕΕ και
περαιτ ρω ανπτυξη της υποδοµ(ς των εν λ.γω χωρ!ν
• Πλ(ρης αξιοποηση του διαθ σιµου ανεπτυγµ νου
σιδηροδροµικο δικτου και της τεχνογνωσας για την
εξισορρ.πηση της κατανοµ(ς µεταξ των τρ.πων µεταφορς
σε µια διευρυµ νη Ευρ!πη.

Λεπτοµερες πληροφορες για τους στ.χους και την εξ λιξη της
διαδικασας διερυνσης παρ χονται στη διεθυνση http://europa.eu.int/
comm/enlargement/index_en.html
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