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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. εμμένει στη στρατηγική σημασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για 

τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο τομέας των 

μεταφορών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση και να συνεργαστεί 

επειγόντως με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό του ΠΔΠ μετά το 

2020, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·  

2. επισημαίνει ότι οι υποδομές των μεταφορών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας 

αγοράς και τη βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και είναι 

ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών που 

σχετίζονται με πρόσωπα, κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες· σημειώνει ότι η δημιουργία 

ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές 

χώρες, απαιτεί μεγάλες υποδομές μεταφορών που, επιπλέον της επαρκούς 

χρηματοδότησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως βασική προτεραιότητα όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της· 

3. τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21 («συμφωνία του 

Παρισιού»), όσον αφορά τις μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· 

τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για να εξασφαλιστεί η στροφή 

από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές, και ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν σε έξυπνες, βιώσιμες και ενοποιημένες δημόσιες 

μεταφορές· συνιστά να δοθεί προσοχή και στη μείωση του θορύβου και των κραδασμών 

στις μεταφορές, ώστε να προσφέρεται στους πολίτες ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας· 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί ο καθορισμός και η εφαρμογή μιας ισχυρής 

βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 

στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύνδεση και 

ευκολότερες μετακινήσεις σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί τα μαζικά δεδομένα στρατηγικό 

παράγοντα διευκόλυνσης για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ 

και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών μεταφορών από τις 

απειλές στον κυβερνοχώρο· 

5. υπογραμμίζει ότι οι κρίσιμες υποδομές μεταφορών θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικού 

ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων στον τομέα των υποδομών των 

μεταφορών εξαρτάται από την ικανότητα της ΕΕ να περιλάβει στο επόμενο ΠΔΠ ένα 

ρυθμιστικό πλαίσιο και οικονομικά μέσα αντίστοιχα των φιλοδοξιών της· 

7. θεωρεί ότι το μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για τα έργα 

υποδομών της πολιτικής συνοχής πρέπει να αυξηθεί μετά το 2020, δεδομένου ότι το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλουν 

σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τις 

υποδομές και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη βελτίωση της μέσης ποιότητας 
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των υποδομών, μειώνοντας το χάσμα συνδεσιμότητας μεταξύ των περισσότερο 

αναπτυγμένων περιοχών και των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση· 

8. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να προβλέπει αύξηση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και των επενδυτικών ταμείων, για έργα τα 

οποία συμβάλλουν ιδίως στην ολοκλήρωση έργων του κεντρικού δικτύου του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και των διαδρόμων του, καθώς και των 

χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη των υποδομών για ηλεκτρικά οχήματα και άλλες 

λύσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις μεταφορές· επαναλαμβάνει ότι τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν επιδοτήσεις για έργα ΔΕΔ-Μ, 

που πρέπει να παραμείνουν το προτιμώμενο μέσο για τον μελλοντικό χρηματοδοτικό 

μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς ορισμένα μέσα μεταφοράς, όπως οι 

σιδηρόδρομοι ή οι πλωτές μεταφορές, δεν είναι ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές· 

9. θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ζημιών 

που προκύπτουν από έργα που δεν είναι οικονομικά βιώσιμα·  

10. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο επόμενο ΠΔΠ, συνεκτικά και διαφανή μέτρα 

προκειμένου να διευκολύνει, να ενθαρρύνει και να συντονίζει, με τη στήριξη των 

οργανισμών της ΕΕ, τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τα έργα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως με 

σκοπό τη στήριξη των έργων αυτών στις διασυνοριακές περιοχές και κατά μήκος του 

ΔΕΔ-Μ· ζητεί ένα σύστημα συντονισμού, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες 

μεταξύ των επιχορηγήσεων και των χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί πιο ενεργό συμμετοχή 

της ΓΔ MOVE στον συντονισμό των υποδομών μεταφορών μεταξύ των διαφόρων 

ευρωπαϊκών ταμείων· 

11. Πιστεύει ότι στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης των υφιστάμενων διαδρόμων του κεντρικού και 

ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, μεταξύ άλλων και σε εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, για 

την υποστήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών· 

12. υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις γενικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, το Brexit θα 

έχει ιδιαίτερα σημαντικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις 

μεταφορές, ιδίως στον τομέα των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών· 

13. καλεί τους ευρωπαίους συντονιστές να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων που 

έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διάδρομους του 

ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να την υποβάλουν στην 

Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την αξιολόγηση 

αυτή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες του προσεχούς ΠΔΠ· 

14. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας - Interreg, τα διασυνοριακά έργα υποδομών μικρής κλίμακας για την 

αποκατάσταση των περιφερειακών διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν· 

15. τονίζει την απόλυτη ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για την έρευνα 

και την καινοτομία, στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΠ 9, σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά 
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οχήματα, τα οχήματα υδρογόνου και τα αυτόνομα και συνδεδεμένα αυτοκίνητα· 

16. θεωρεί ότι η ενίσχυση της διακυβέρνησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ 

θα συμβάλει στην ανάπτυξη έργων με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· 

17. υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης συμμετοχής όλων των παρόχθιων χωρών στη 

στρατηγική για τον Δούναβη, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση των πλωτών 

οδών· ζητεί την καθιέρωση μιας προσέγγισης «από την κορυφή προς τη βάση» για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής για τον Δούναβη, ιδίως 

όσον αφορά την πλοϊμότητα των εσωτερικών πλωτών οδών· 

18. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η 

CEF, ώστε να καλύπτει όλα τα μεταφορικά μέσα, όπου περιλαμβάνονται οι υποδομές 

οδικών μεταφορών και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα· τονίζει ότι η CEF πρέπει να επωφεληθεί από μια 

αυξημένη χρηματοδότηση για να καλύψει όλες τις μεταφορικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών λύσεων, της αλλαγής των μέσων μεταφορών, 

καθώς και των καθαρών μεταφορών· πιστεύει ότι η CEF θα πρέπει να προωθεί πιλοτικά 

προγράμματα προς όφελος όλων των μεταφορικών μέσων, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· τονίζει ότι 

οι επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών αποτελούν επενδύσεις στη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση και να συνεργαστεί επειγόντως με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον 

καθορισμό του ΠΔΠ μετά το 2020, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· 

19. υπενθυμίζει ότι εννέα διάδρομοι του κεντρικού δικτύου προσδιορίζονται στο παράρτημα 

του κανονισμού CEF, ο οποίος περιλαμβάνει κατάλογο των έργων που έχουν 

προκαθοριστεί για πιθανή χρηματοδότηση από την ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020, με 

βάση την προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και τον βαθμό 

ωριμότητάς τους· θεωρεί ότι η αναβαθμισμένη και αποτελεσματικότερη CEF θα πρέπει 

να δίνει προτεραιότητα σε πιο άμεσες ζεύξεις μεταξύ των πιο κεντρικών και 

ολοκληρωμένων δικτύων και να δώσει έμφαση στην προώθηση μεγαλύτερων ζεύξεων 

μεταξύ ολοκληρωμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, οριζόντιων 

προτεραιοτήτων, όπως οι θαλάσσιες αρτηρίες· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται σε οποιονδήποτε κατάλογο προκαθορισμένων έργων που θα 

συμπεριληφθούν στον επόμενο κανονισμό CEF· 

20. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και θεωρεί ότι πρέπει να 

δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ασφάλειας, στην ολοκλήρωση των 

σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών και στη διασφάλιση της 

συντήρησης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση θα 

πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του θορύβου και την ανανέωση των 

δευτερευουσών σιδηροδρομικών συνδέσεων· τονίζει, ακόμα, ότι η επιτροπή συντονισμού 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 

θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των επενδυτών και ότι 

πρέπει να προωθηθεί η εγκατάσταση του ERTMS, με σκοπό την περαιτέρω υλοποίηση 

κοινών τεχνικών προτύπων και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από πλευράς 
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διαλειτουργικότητας· τονίζει ότι η συγχρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail 

θα πρέπει να ενισχυθεί· 

21. επαναλαμβάνει τη σημασία του να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού, που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για τον ευρωπαϊκό 

εναέριο χώρο· τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης και διαφάνειας στη δαπάνη, 

μεταξύ άλλων και για τους χρήστες του εναέριου χώρου, όσον αφορά την ανάπτυξη και 

υλοποίηση των συστατικών στοιχείων του ερευνητικού σχεδίου του συστήματος 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 

(SESAR)· ζητεί τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος SESAR, της έρευνας 

για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και για την 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ATM· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 

μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές κατά 10%· ζητεί τη 

χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης 

Clean Sky·  

22. υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 προβλέπει τη 

διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 

Αεροπορίας (EASA)· τονίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για τον 

EASA ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη αυτών των νέων αρμοδιοτήτων· 

23. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση για τα 

εμβληματικά διαστημικά προγράμματα της ΕΕ Galileo, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης 

για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και Copernicus· ζητεί να εξασφαλιστεί η 

χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης 

Clean Sky και της μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για  τις διαστημικές 

τεχνολογίες στην Ευρώπη (STEPP)· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει άμεσα 

πρόταση για τις μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM), 

καθώς και για την κατάλληλη χρηματοδότησή τους· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 

να επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη από το EGNOS, καθώς και να εξασφαλιστεί η επέκτασή 

του στις χώρες που αποτελούν μέρος της πολιτικής γειτονίας· θεωρεί ότι η κατάρτιση 

κατάλληλου προϋπολογισμού για την έρευνα είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτούς 

τους τομείς για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής αυτονομίας όσον αφορά την πρόσβαση 

στο διάστημα·  

24. επαναλαμβάνει τη σημασία της εξασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης για τις κοινές 

επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι SESAR, Shift2Rail και Clean Sky· φρονεί ότι η κοινή 

επιχείρηση Shift2Rail θα πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα έργα διαλειτουργικότητας και 

να μεγιστοποιεί τα οφέλη της διαλειτουργικότητας στον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 

χώρο· θεωρεί σημαντική τη διάθεση χρηματοδότησης που θα καταστήσει δυνατή τη 

συντήρηση των υποδομών και την τήρηση κριτηρίων ποιότητας, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των καταναλωτών· 

25. επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής εγγυήσεων όσον αφορά τη διάθεση της 

απαραίτητης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών 

εφαρμογών του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), καθώς και 

υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας· 

26. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, στο επόμενο ΠΔΠ, ένα πρόγραμμα θεσμικών 
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παραγγελιών εκτοξεύσεων δορυφόρων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτόξευσης, 

καθώς και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των διαστημικών απορριμάτων· 

27. υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την 

επίτευξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, ως εμβληματικής πρωτοβουλίας για 

διατομεακή και διεθνική διακυβέρνηση, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων 

μεταξύ μεταφορικών μέσων και τη μετάβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και σε 

βιώσιμα μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών και των 

εσωτερικών πλωτών μεταφορών· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη των 

υπηρεσιών πληροφοριών ποτάμιας ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι 

διασυνοριακές δραστηριότητες· 

28. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στη Μεσόγειο, μέσω μιας στρατηγικής 

για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των θαλάσσιων λιμένων της Μεσογείου, ως 

βασικών ευρωπαϊκών εμπορικών κόμβων· 

29. υπενθυμίζει ότι οι λιμένες λειτουργούν ως πύλες πρόσβασης στο εμπόριο, ως ενεργειακοί 

κόμβοι και ως κέντρα συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει τη 

θέση των λιμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθούν 

εγγυήσεις όσον αφορά τη διάθεση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση 

του κεντρικού δικτύου εσωτερικών πλωτών μεταφορών που είναι ενσωματωμένο στο 

δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών· επισημαίνει ότι οι λιμένες και οι εσωτερικές πλωτές 

οδοί απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 

μελλοντικών προκλήσεων, με στόχο την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και 

βιώσιμων συστημάτων μεταφορών· αναγνωρίζει ότι οι λιμένες και οι εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απεξάρτηση της οικονομίας 

από τον άνθρακα, προσφέροντας εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις· 

30. τονίζει ότι κατά την προσεχή περίοδο πρέπει να προβλεφθεί επίσης χρηματοδότηση για το 

ευφυές σύστημα μεταφορών (ΕΣΜ) και τα συνεργατικά έργα ΕΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες του τομέα των μεταφορών· 

31. ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει στον προϋπολογισμό ειδική θέση για τους λιμένες 

που αναγκάζονται να διαχειριστούν το οικονομικό και κοινωνικό βάρος της 

μεταναστευτικής κρίσης· 

32. υπογραμμίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών στην εναρμόνιση και 

την ενσωμάτωση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

ζητεί, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο και φόρτο εργασίας που τους 

ανατίθενται από τη νομοθεσία, την εναρμόνιση των επιχειρησιακών πόρων τους στο 

μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο· 

33. τονίζει τη σημασία της μετάβασης σε έναν τομέα βιώσιμου, καινοτόμου και ψηφιακού 

τουρισμού, γεγονός που συνεπάγεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ του τουρισμού και 

των έργων υποδομής· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική θέση του 

προϋπολογισμού για τον τουρισμό, ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση 

μιας γνήσιας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του τουρισμού· πιστεύει ότι θα πρέπει να 

επικροτούνται πρωτοβουλίες αυτού του είδους που προάγουν καινοτόμες βιώσιμες 

ταξιδιωτικές εμπειρίες για τους νέους· φρονεί ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και προτείνει να προωθηθούν 
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περαιτέρω κατάλληλα μέσα επαρκούς χρηματοδότησης· 

34. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 

βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση τόσο 

της καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα όσο και των λύσεων ΤΠΕ· θεωρεί ότι θα 

πρέπει να επανεξεταστούν οι διαδικασίες κράτησης και να προβλεφθεί ένα κεντρικό 

πλαίσιο, προσανατολισμένο στον πελάτη, για το σύστημα ψηφιακών κρατήσεων·  

35. προτρέπει την Επιτροπή να συγχρηματοδοτήσει τη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου 

EuroVelo και του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτόν, να 

ενθαρρύνει τον βιώσιμο τουρισμό μέσω των διαφόρων περιφερειών·  

36. επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής εγγυήσεων όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων 

για τις υποδομές στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και του συντονισμού των διασυνοριακών υποδομών·  

37. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι διάφοροι τομείς των μεταφορών, ιδίως ως προς 

τη βιομηχανική τους συνιστώσα, στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της 

Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και διαφόρων γενικών διευθύνσεων, με σκοπό τη χάραξη μιας 

στρατηγικής οικονομικής διπλωματίας για τη διεθνή επέκταση των ευρωπαϊκών 

παραγόντων του τομέα· 

38. θεωρεί ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να προσφέρει μέγιστη προβλεψιμότητα και 

ευελιξία, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των πόρων που λαμβάνονται 

από αυτό, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή τους σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης· 

επιπλέον, τυχόν πλεονάσματα που ενδέχεται να προκύπτουν λόγω ελλιπούς απορρόφησης 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε έναν τομέα δημόσιας πολιτικής, 

και της αποδέσμευσης πιστώσεων λόγω μη εφαρμογής, θα πρέπει να επανεισάγονται στον 

προϋπολογισμό του αντίστοιχου τομέα· ζητεί, εν προκειμένω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

να διατηρήσει υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης κατά την επιλογή των έργων εντός 

του ΠΔΠ· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ενεργότερης συμμετοχής της ΓΔ 

MOVE στον συντονισμό των υποδομών μεταφορών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών 

ταμείων· 

39. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στις νέες τεχνολογίες για βιώσιμες μεταφορές, 

και ειδικότερα στις μεθόδους πρόωσης (δηλαδή ηλεκτρική, υδρογόνου, βιοκαυσίμων 

κ.λπ.) πρέπει να βασίζονται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, δίνοντας στην 

αγορά και στους πολίτες ελευθερία επιλογής μεταξύ των διαφόρων λύσεων μεταφορών. 
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