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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι ενοποιημένοι 

λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 είναι αξιόπιστοι και 

οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Επιτροπής πράξεις για το οικονομικό 

έτος 2016 είναι σε γενικές γραμμές νόμιμες και κανονικές σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές, 

εκτός από τις πληρωμές επιστροφής εξόδων όπου υπάρχουν σφάλματα· θεωρεί λυπηρό 

το γεγονός ότι το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του 3,1 % είναι υψηλότερο 

από το όριο σημαντικότητας που έχει θέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο (2 %)· αναμένει από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα 

σφάλματα· 

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά από το 1994, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει 

σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της Ένωσης·  

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο (ΠΔΠ) βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον 

τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση», ιδίως σε ό, τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·  

4. λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον 

κίνδυνο συσσώρευσης ανεξόφλητων απαιτήσεων κατά τα τελευταία έτη του τρέχοντος 

ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίμηση των επιπτώσεων με ειδικές συστάσεις ανά 

τομέα· 

5. σημειώνει ότι το 2016: 

–  4 346 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 2 321 00 000 EUR 

σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για τις πολιτικές μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την 

ασφάλεια των μεταφορών και για τους οργανισμούς μεταφορών για τα 

δικαιώματα των επιβατών, καθώς για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα 

των μεταφορών («Ορίζοντας 2020»), 

–  3 854 900 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 794 600 000 

EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό 

Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(Κεφάλαιο 06 02 01) και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (μεταφορές – άρθρο 

06 03 03),  

–  71 300 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
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πληρωμών διατέθηκαν για διοικητικές δαπάνες· 

6. σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2016, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» είχε 

παράσχει στήριξη σε 452 έργα στον τομέα των μεταφορών για συνολικό ποσό 19,4 

δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη· επαναλαμβάνει πόσο 

σημαντικό είναι το μέσο χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Χώρου Μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές περικοπές που 

πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», εξαιτίας της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΧΣ), θα πρέπει στο μέλλον να αποφευχθούν·  

7.  εκφράζει τη λύπη του για τη μάλλον περιορισμένη πρόοδο που σημειώθηκε όσον 

αφορά την ολοκλήρωση των στρατηγικών δικτύων του ΔΕΔ-Μ που έχουν 

προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

του Ταμείου Συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 

θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν τα 

ποσοστά εκτέλεσης και την ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών· καλεί τους 

ευρωπαίους συντονιστές του ΔΕΔ-Μ να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων 

που έχουν ολοκληρωθεί και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διαδρόμους του 

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

αξιολόγηση στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να 

προτείνει έναν μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής βοήθειας, για την αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών ταμείων στην ολοκλήρωση των διαδρόμων 

των ΔΕΔ-Μ και τη μεγιστοποίηση της προόδου· 

8. σημειώνει ότι, το 2016, το ΕΤΣΕ χορήγησε 3,64 δισεκατομμύρια EUR για τη 

χρηματοδότηση 29 δράσεων: 25 έργα στον τομέα των μεταφορών και 4 πολυτομεακά 

ταμεία με προβλεπόμενες συνολικές επενδύσεις 12,65 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί 

λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν 

παρείχαν σε ετήσια βάση λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα για τα έργα που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ· 

9. σημειώνει ότι, το 2016, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα εγγυήσεων πράσινης ναυτιλίας 

μέσω του νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος που φέρει την ονομασία χρεωστικό μέσο 

CEF και του ΕΤΣΕ, το οποίο δυνητικά θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 

δισεκατομμυρίων EUR για τον εξοπλισμό σκαφών με καθαρή τεχνολογία· ζητεί από 

την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εν 

λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων για τις δημοσιονομικές και τεχνολογικές πτυχές, 

καθώς και για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις· 

10. σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που 

εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, 

ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων 

γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά που υφίστανται 

παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης ενδεχομένως απειλούν να 

υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο 

έλεγχο· θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι, με τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, 
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οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ανατίθενται στην ΕΤΕπ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος 

έλεγχος να είναι πιο περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες πράξεις που υποστηρίζονται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

11. συντάσσεται με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως όσον αφορά την 

ανάγκη να βρεθεί τρόπος αναμόρφωσης του δημοσιονομικού συστήματος της Ένωσης, 

και συγκεκριμένα ο καλύτερος δυνατός τρόπος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 

συνολική χρηματοδότηση δεν θα είναι πιο περίπλοκη από όσο απαιτούν η επίτευξη των 

στόχων πολιτικής της Ένωσης και η διασφάλιση λογοδοσίας, διαφάνειας και 

δυνατότητας ελέγχου· 

12. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, 

εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με 

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού 

μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την 

πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ και για το επόμενο CEF· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να 

περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον 

τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που 

δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των 

επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των 

επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση 

έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους· 

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, λόγω των πολλαπλών πηγών 

χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα – υπό μορφή 

μονοαπευθυντικής διαδικασίας – προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και το ΕΤΣΕ· 

14. σημειώνει ότι η έρευνα και η καινοτομία αντιστοιχούν στο 59 % των δαπανών του 

υποτομέα του ΠΔΠ «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»· 

εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο σφάλματος (4,1 %)· τονίζει ότι η 

καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα απλούστευσης και να 

διασφαλίσει την παροχή τεχνικής και χρηματοπιστωτικής στήριξης ούτως ώστε η 

χρηματοδότηση να χρησιμοποιείται καταλλήλως και να επωφελούνται περισσότεροι 

συμμετέχοντες, ιδίως ΜΜΕ, από τα ταμεία της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι στο 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από την Ένωση υπό 

μορφή επιχορηγήσεων για την έρευνα και την καινοτομία· 

15. χαιρετίζει τη δήλωση για την έναρξη υπηρεσιών του Galileo το 2016· υπογραμμίζει τη 

σημασία του EGNOS για τον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 

στα τέλη του 2016 υπήρχαν στην Ένωση 219 αεροδρόμια στα οποία είχαν τεθεί σε 

εφαρμογή διαδικασίες προσγείωσης βασισμένες στο EGNOS και ότι ο αριθμός των 

φορτηγών οχημάτων στις οδικές μεταφορές που χρησιμοποιούν το EGNOS για τα 

διόδια ανερχόταν σε 1,1 εκατομμύριο EUR· ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει, στο 

πλαίσιο των επόμενων ετήσιων προϋπολογισμών, την αναγκαία χρηματοδότηση για την 

παροχή κάλυψης από το EGNOS σε όλο το έδαφος της ΕΕ· 
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16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της 

συμφωνίας με το Eurocontrol όσον αφορά τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων 

(PRB) και να προωθήσει την πρόταση για την καθιέρωση του PRB ως ευρωπαϊκής 

οικονομικής ρυθμιστικής αρχής υπό την εποπτεία της Επιτροπής· καλεί, ακόμη, την 

Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό ο ενιαίος 

ευρωπαϊκός ουρανός και προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου 

των αερομεταφορών, να προχωρήσει στο θέμα της πρότασης για τον ορισμό 

διαχειριστών δικτύου ως αυτόνομου παρόχου υπηρεσιών υπό μορφή κλαδικής 

σύμπραξης· 

17. σημειώνει ότι ο INEA ενέκρινε το 2016 τη στρατηγική ελέγχου του για την περίοδο 

2017-2024 και ότι οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά σφάλματος δεν είναι προς το παρόν 

διαθέσιμες, δεδομένου ότι οι πρώτοι έλεγχοι στον μηχανισμό «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» προβλέπονται για το 2017· 

18. επικροτεί τη στρατηγική προληπτικού ελέγχου του INEA για τις μεταφορές που 

εγκρίθηκε το 2016, η οποία λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από το πρόγραμμα 

ΔΕΔ-Μ καθώς και τις ιδιαιτερότητες του υποπρογράμματος του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις μεταφορές και υλοποιείται μέσω στοχοθετημένης 

δειγματοληψίας με σκοπό τη διατήρηση ενός χαμηλού ποσοστού σφάλματος· εκφράζει 

επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εκ των προτέρων έλεγχοι επιτρέπουν 

να αξιολογούνται σε πρώιμο στάδιο η νομιμότητα και η κανονικότητα των δηλώσεων 

δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι· 

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων που 

χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της 

στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, και να εισηγηθεί πρόταση για την αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας των μελλοντικών σχεδίων ούτως ώστε να συμβάλουν στην 

ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού διαδρόμου μεταφορών· 

20. θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει ειδικού κονδυλίου του 

προϋπολογισμού για τον τουρισμό, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους 

ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό· 

επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού 

ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης· 

21. προτείνει, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. 
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Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, 

Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine 

Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

4 - 

ECR Jacqueline Foster 

EFDD Rolandas Paksas, Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

 

1 0 

EFDD Daniela Aiuto 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


