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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, 

είναι θεμελιώδους σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων 

και υπηρεσιών στην οποία η ενιαία αγορά βασίζεται και ότι αυτή η ελεύθερη 

κυκλοφορία είναι ένας ισχυρός καταλυτικός παράγων τόσο για την ολοκλήρωση της 

Ένωσης, όσο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη ενός 

βιώσιμου τουριστικού τομέα, είναι δε και βασική συνιστώσα της αποδοτικότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το κλίμα, το 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής· εκτιμά πως οι μεταφορικές υποδομές πρέπει να 

πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας, για μια αυξημένη ασφάλεια και προστασία των 

καταναλωτών· 

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα όσον 

αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ/ΤΕΝ-Τ), αποτελεί μία από τις πιο 

φιλόδοξες και επιτυχημένες πολιτικές της· επισημαίνει ότι το δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης αλλά και 

με τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας στην ευημερία των πολιτών της· υπενθυμίζει 

επομένως τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για να συμπληρωθούν οι 

συνδέσεις που λείπουν αλλά και οι διασυνοριακές συνδέσεις, ιδίως οι περιφερειακές 

σιδηροδρομικές συνδέσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή καταργηθεί, και για να 

εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ· τονίζει τη σημασία του να 

διασυνδεθούν τα μεταφορικά δίκτυα όλων των περιφερειών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των απόμακρων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και να 

λυθούν προβλήματα όπως η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, η προσβασιμότητα, και η 

χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των κεντρικών και ανατολικών και των δυτικών 

τμημάτων της ΕΕ· 

3. θεωρεί λυπηρή τη μεγάλη του προϋπολογισμού για την εξάλειψη των σημείων 

συμφόρησης, τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και την αποκατάσταση 

συνδέσεων που λείπουν, τα βιώσιμα και αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, και 

την ενοποίηση και διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

τη ζωτική σημασία της πλήρους αποκατάστασης του εν λόγω προϋπολογισμού· 

4. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι 

ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 

2016· καλεί την Επιτροπή να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στους διαχειριστές 

έργων και στις αρμόδιες αρχές, ώστε να υποβάλουν προτάσεις υψηλής ποιότητας· 

εκτιμά πως οι ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις που αντιπροσωπεύουν μια 

σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην απασχόληση, τον τουρισμό και την 

βιωσιμότητα, και συνδέουν περιοχές που ιστορικά επικοινωνούν σιδηροδρομικώς, 

πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) 

και άλλες ad hoc πηγές χρηματοδότησης· 

5. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI/ΕΤΣΕ) δεν 
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έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών· τονίζει 

κατά συνέπεια, ως βασική προτεραιότητα του προϋπολογισμού του 2017, την ανάγκη 

αποκατάστασης των πιστώσεων της διευκόλυνσης CEF που είχαν αναδιαταχθεί για να 

δημιουργήσουν το ΕΤΣΕ/EFSI· Ταμείο Εγγυήσεων· τονίζει τη σημασία του να 

διασφαλιστούν το ταχύτερο επαρκείς πόροι του προϋπολογισμού για την άμεση 

δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, δεδομένου ότι τα έργα CEF είναι 

μακροπρόθεσμα έργα των οποίων η εκτέλεση καλύπτει πολλά έτη· 

6. χαιρετίζει τη συνολική επιτυχία της CEF και ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, 

κατά προτεραιότητα, μια τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τον υπόλοιπο 

προϋπολογισμό της διευκόλυνσης CEF, για τον περαιτέρω προγραμματισμό των 

υπόλοιπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων· 

7. επισημαίνει την μαζική υπερπροσφορά έργων και τον μεγάλο αριθμό έργων υψηλής 

ποιότητας που απορρίφθηκαν το 2014-2015 λόγω του ανεπαρκούς προϋπολογισμού της 

Ένωσης, και σημειώνει ότι θα μπορούσαν να απορροφηθούν πρόσθετοι πόροι επί πλέον 

εκείνων που προκύπτουν από την ανάκτηση μέσω αναδιάταξης· 

8. υπενθυμίζει ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση1 (Διοργανική Συμφωνία), προβλέπει στις ετήσιες 

δημοσιονομικές διαδικασίες δυνατότητα απόκλισης μέχρι και κατά 10% για την αύξηση 

του προϋπολογισμού της CEF· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, σε συμφωνία με τη 

διοργανική συμφωνία, το συνολικό κονδύλιο της CEF, συμπεριλαμβανομένης της 

αύξησης του κονδυλίου CEF που αφορά τη συνοχή· 

9. επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο βασικοί τομείς μεταφορικής πολιτικής που συνδέονται 

στενά με την ανάπτυξη υποδομών, δηλαδή η καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος 

διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS) και η προαγωγή των 

«Θαλάσσιων αρτηριών» και των εσωτερικών πλωτών οδών, που αποσκοπούν στην 

αποσυμφόρηση των χερσαίων μεταφορικών διαδρόμων και μπορούν να αποτελέσουν 

το «πλωτό σκέλος» τους· τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία για τη βιωσιμότητα των 

μεταφορών στην Ένωση η μετατόπιση της κυκλοφορίας επιβατών και εμπορευμάτων 

από τα οδικά στα σιδηροδρομικά, τα θαλάσσια και τα εσωτερικά πλωτά μέσα 

μεταφοράς· τονίζει κατά συνέπεια τη ζωτική σημασία που έχει η επαρκής 

χρηματοδότηση  του ERTMS και των «θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών αρτηριών»· 

10. θεωρεί ότι η βελτιστοποίηση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και διασύνδεσης 

και των διατροπικών συνδέσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εμπορευματικών 

διαδρόμων, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη μεταστροφή των εμπορευματικών 

μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και για τη βελτίωση της 

βιωσιμότητας του σιδηροδρομικού τομέα· 

11. επικροτεί την έγκριση της τεχνικής πτυχής της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους 

σιδηροδρόμους· υπογραμμίζει τον μεγαλύτερο ρόλο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Σιδηροδρόμων μπορεί να διαδραματίσει στην πιστοποίηση και στην ανάπτυξη 

υποδομών, και τονίζει ότι πρέπει να του διατεθούν οι δέοντες δημοσιονομικοί πόροι για 

                                                 
1  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ.1. 
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το σκοπό αυτό· τονίζει πρέπει επίσης να καταβληθεί διαρκής προσπάθεια στην έρευνα 

και την καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση της 

κοινής επιχείρησης Shift2Rail, την αποκατάσταση των περιφερειακών διασυνοριακών 

συνδέσεων και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής· 

12. χαιρετίζει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την κοινή πρωτοβουλία 

Shift2Rail· καλεί τη διοίκηση, και την Επιτροπή ειδικότερα, να επισπεύσουν την 

εκτέλεση του προγράμματος εργασίας, ώστε να αναπληρώσουν το χρόνο που χάθηκε 

κατά το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας και, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

επίλυση σημαντικών ζητημάτων διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 

δικτύου· 

13. υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 προβλέπει διεύρυνση του πεδίου των αρμοδιοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· τονίζει τη σημασία 

της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για τον EASA ώστε να αναλάβει με επιτυχία 

αυτές τις νέες αρμοδιότητες· 

14. υπογραμμίζει ακόμη ότι ο EASA έχει ήδη προβεί σε μείωση θέσεων κατά 5% σε 

διάστημα πέντε ετών, όπως προέβλεπε η διοργανική συμφωνία· θεωρεί, ως εκ τούτου, 

ότι οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του EASA και δεν θα του επέτρεπε να επιτελέσει τα 

καθήκοντα που του έχουν ήδη ανατεθεί και θα του ανατεθούν μελλοντικά από τη 

νομοθετική αρχή· υπογραμμίζει ακόμη ότι οι νέες θέσεις που απαιτούνται στον EASA 

για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων λόγω των νέων εξελίξεων της 

πολιτικής και της νέας νομοθεσίας θα πρέπει να υπολογισθούν έξω από κάθε στόχο 

περικοπών· 

15. υπογραμμίζει ότι οι θέσεις του EASA (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

συντάξεων) που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κλάδο και επομένως δεν 

έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν θα πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενο οιασδήποτε μείωσης προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας· 

16. τονίζει ότι θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του EASA η αύξηση του 

αριθμού των θέσεων που χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κλάδο κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους, ανάλογα με τον κυμαινόμενο φόρτο εργασίας, δηλαδή τις 

απαιτήσεις του κλάδου· υπογραμμίζει ότι, για το σκοπό αυτό, η αρχή του 

προϋπολογισμού θα πρέπει, εκτός από τον αριθμό των θέσεων που χρηματοδοτούνται 

από τέλη και τα δικαιώματα που έχουν ήδη εγκριθεί με την έγκριση του 

προϋπολογισμού του EASA, να αναφέρει το επιπλέον ποσοστό (με ανώτατο όριο το 

10%) των θέσεων που θα μπορούσε να επιτραπεί από το διοικητικό συμβούλιο του 

Οργανισμού, κατόπιν προτάσεως του Οργανισμού, για να ανταποκριθεί σε μια 

απρόβλεπτη εξέλιξη της ζήτησης στην αγορά· υπογραμμίζει επίσης ότι η απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 

1). 
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απρόβλεπτων συγκυριών στον φόρτο εργασίας και των κριτηρίων αποδοτικότητας· 

17. τονίζει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιμέρους 

στοιχείων του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), 

ώστε να αναπτυχθούν οι λειτουργίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) που 

θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ATM της 

Ένωσης· 

18. υπενθυμίζει την πολιτική σημασία που έχει η αντιμετώπιση του προσφυγικού και 

μεταναστευτικού ζητήματος και τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ως προς την επαναπροώθηση 

των λαθρομεταναστών· σημειώνει ότι η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) έχει διευρυνθεί για να ενισχύσει τη συνεργασία του 

με τις εθνικές αρχές και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής· τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για να επιτευχθεί η 

βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών αιχμής, η ανταλλαγή πληροφοριών, σε συμφωνία με 

τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και η κατάρτιση του 

προσωπικού·  

19. τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21 όσον αφορά τις 

μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι θα πρέπει να 

διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για να επιτευχθεί η στροφή από τις οδικές προς τις 

σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές και προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα, και ότι 

τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και 

ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· συνιστά, επίσης, να δοθεί προσοχή στη μείωση 

του θορύβου στις μεταφορές, ώστε να προσφερθεί στους πολίτες ένα περιβάλλον 

υψηλής ποιότητας· τονίζει ακόμη την ανάγκη μείωσης του εξωτερικού κόστους που 

προκαλείται από τις μεταφορές, ώστε να μειωθεί έτσι η επιβάρυνση των μελλοντικών 

δημοσίων προϋπολογισμών· 

20. υπογραμμίζει ότι η αποδοτική πράσινη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής σε 

όλους τους τρόπους μεταφοράς στην Ένωση μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 

στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη μείωση των εκπομπών CO2· ενθαρρύνει 

την Επιτροπή να προωθήσει την ψηφιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως είναι 

οι πρωτοβουλίες συνένωσης φορτίων (cargo-pooling)· επισημαίνει ότι οι «θαλάσσιες 

αρτηρίες» είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της υλικοτεχνικής υποδομής και ότι οι λιμένες και 

οι διασυνδέσεις στην ενδοχώρα είναι βασικοί κόμβοι για τα συστήματα πολυτροπικών 

μεταφορών· 

21. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη ασφαλών, 

αποτελεσματικών και βιώσιμων μεταφορών και στην διαχείριση της κινητικότητας· 

προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της 

αυτοματοποίησης σε όλους τους τομείς των μεταφορών, όπως και την ανάπτυξη 

καινοτόμων λύσεων όπως είναι η από κοινού κινητικότητα στις πόλεις και την ύπαιθρο 

χάρη στα δημόσια μέσα μεταφοράς, επ’ ωφελεία όλων των πολιτών της Ένωσης, 

τουριστών και επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· 

22. υπογραμμίζει τη σημασία του να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το Galileo και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) το 2017, 
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προκειμένου να διασφαλιστούν οι δεσμεύσεις της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια 

και την αποτελεσματικότητα στον τομέα των αερομεταφορών, των οδικών, 

σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών· επαναλαμβάνει τη σημασία της ταχείας 

και αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων 

πλοήγησης (GNSS) για έξυπνους δρόμους και συνδεδεμένα οχήματα, και ευφυή 

διαχείριση στόλου και φορτίου όπως τα συστήματα ΑΤΜ, ERTMS, eCall· 

23. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης μέτρων για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, των 

οχημάτων, της υποδομής και των διατροπικών κόμβων σύνδεσης, και άλλων μέτρων 

για βελτιωμένη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία· 

24. προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας και που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 

μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020 και στη 

σημαντική μείωση των σοβαρών τραυματισμών· 

25. θεωρεί ότι η ασφάλεια των μέσων μεταφοράς και των υποδομών είναι υψηλής 

προτεραιότητας και ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σκοπό 

αυτό· 

26. ζητεί να δημιουργηθεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017,όπως υπήρχε παλαιότερα, δεδομένης της 

σημασίας αυτής της οικονομικής δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και τις πράσινες θέσεις 

εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και της ανάγκης να βελτιωθεί περαιτέρω η 

ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει να υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, 

το εγχειρίδιο για τη χρηματοδότηση του τομέα του τουρισμού από την ΕΕ την περίοδο 

2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάζει μια ετήσια επισκόπηση των 

τουριστικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία· 

27. ζητεί να καταρτισθεί μια συνολική στρατηγική για την τουριστική βιομηχανία που θα 

περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού τουριστικού 

τομέα, όπως: τη χρηματοδότηση του τομέα, την επαγγελματική ανάπτυξη, την 

προσβασιμότητα, τις υποδομές, ένα καθεστώς θεωρήσεων, την ψηφιοποίηση και την 

προβολή· 

28. υπογραμμίζει τη σημασία των αγροτικών, των ορεινών, των νησιωτικών, παράκτιων 

και των απομακρυσμένων περιοχών για την περαιτέρω ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού στην Ευρώπη· πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέσα για την 

προώθηση της τοπικής κουλτούρας και της βιοποικιλότητας στις εν λόγω περιφέρειες, 

καθώς και για τις τουριστικές περιοχές οι οποίες δεν προσελκύουν μαζικό τουρισμό· 

πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα για την ανεμπόδιστη 

πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες αναπηρίες στις τουριστικές 

εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. 
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