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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 

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

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεματική συγκέντρωση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕΤ) και στην στήριξη των προσπαθειών των περιφερειών για υλοποίηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει σκόπιμα εστιάσει τις επενδύσεις που προβλέπονται 

στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 στη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών 

μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων 

υποδομών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής πρέπει να ενταθούν για την αντιστροφή 

των ολοένα και μεγαλύτερων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με 

την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν στήριξη για την ανάπτυξη του δικτύου 

ΔΕΔ-Μ και των περιφερειακών και τοπικών υποδομών μεταφορών που δεν βρίσκονται 

στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και συγκεκριμένα στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη και 

περιφέρειες όπου απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση 

των συνδέσεων που λείπουν, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τον 

εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και οι υποδομές για τον εν λόγω 

τομέα αποτελούν κομβικό και ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε χώρας καθώς 

και για την ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, και γι’ αυτό παραμένει 

επενδυτικός τομέας ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στη μεγέθυνση, την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού 

όλων των περιφερειών της ΕΕ, διευρύνοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, 

στηρίζοντας την εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας έτσι τη συνοχή, την 

ενσωμάτωση και την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την αντιμετώπιση των 

ανισορροπιών μεταξύ περιφερειών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και 

στην κατάρτιση στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες που επί του παρόντος 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ερήμωσης, καθώς και την ενίσχυση της δημιουργίας 

επιχειρήσεων και της ανάπτυξης δικτύων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των διαδρόμων του κύριου δικτύου περιλαμβάνει, 

ως αναπόσπαστο μέρος, στοιχεία όπως οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων 

(εξοπλισμός χρέωσης), τα έξυπνα και καινοτόμα συστήματα μεταφορών, και 

διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ως καταλύτης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 έχουν 

κατανεμηθεί περίπου 24 δισεκατομμύρια EUR μέσω της CEF, ιδίως για σιδηροδρομικά 

έργα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας 
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την Ευρώπη» (CEF) - Μεταφορές ανέρχεται σε 24,05 δισεκατομμύρια EUR για την 

περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 11,305 δισεκατομμύρια EUR διατίθενται ειδικά για 

έργα που βρίσκονται εντός των εδαφών των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για το 

Ταμείο Συνοχής· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο όχι μόνο 

στην αντιμετώπιση των περιορισμών χωρητικότητας και της επιδείνωσης των 

υποδομών, αλλά και στην παροχή μακροπρόθεσμης συντήρησης· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη διττή πρόκληση της 

χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών με περιορισμένους πόρους του 

προϋπολογισμού και της δημιουργίας ενός δικτύου που να ενσωματώνει και να συνδέει 

καλύτερα τα διάφορα μέσα μεταφοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικές 

υπηρεσίες μεταφοράς και την ασφάλεια των επιβατών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθενται 

για τις μεταφορές αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης εντός της Επιτροπής από άλλες ΓΔ 

και όχι τη ΓΔ MOVE, κατάσταση που δεν ευνοεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για 

την ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ· 

1. σημειώνει την περιορισμένη ακόμα πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την 

ολοκλήρωση των στρατηγικών τμημάτων των κομβικών και συνολικών δικτύων ΔΕΔ-

Μ μέσω έργων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, με 

χαμηλό ποσοστό επιλογής έργων· εκφράζει την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση 

στην υλοποίηση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, που είχε σοβαρό αρνητικό 

αντίκτυπο στις επενδύσεις για τις μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· καλεί, ως 

εκ τούτου, την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να 

ξεπεραστούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί και ζητά από την Επιτροπή να προτείνει 

τρόπους για την αύξηση του δείκτη επιλογής έργων· 

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση από τους κανονισμούς και τις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή να παρουσιάσουν έως το τέλος του 2016 

στρατηγικές στον τομέα των μεταφορών έως το 2030· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση των προτάσεων των εθνικών 

στρατηγικών, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και ΔΕΔ-Μ, και να εκπονήσει και 

να δημοσιοποιήσει ανεπίσημη στρατηγική για τις μεταφορές με βάση τις εθνικές 

στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, να δημοσιοποιήσει και να 

επικαιροποιεί συνεχώς ένα χάρτη του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των έργων 

μεταφορών που είναι υπό εκτέλεση ή προτείνονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των κρατών μελών για τις χρηματοδοτικές περιόδους 2007-2013 και 

2014-2020· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) να καταρτίσει ειδική 

έκθεση σχετικά με την υλοποίηση έργων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις 

περιόδους προετοιμασίας των έργων, τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 

το κόστος μελετών σκοπιμότητας και μηχανικής και το κόστος των κατασκευών και της 

οικονομικής αποδοτικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές 

εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών για την εναρμόνιση των διαδικασιών και τη θέσπιση 

κατ’ αποκοπή δαπανών που θα επιτρέψουν την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·  
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3. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις με σκοπό την 

αύξηση της συμμετοχής της ΓΔ MOVE στις αποφάσεις για τα έργα στον τομέα των 

μεταφορών και των διαδικασιών· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 

δυνατότητα βελτίωσης και ενίσχυσης της συμμετοχής των αρμόδιων ΓΔ στον τομέα 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού ΔΕΔ-

Μ· 

4. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα πορίσματα της προαναφερόμενης αξιολόγησης 

στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της πολιτικής μεταφορών για την περίοδο μετά το 2020· 

5. τονίζει ότι αρκετά κράτη μέλη εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την επίτευξη 

των βασικών στόχων της κοινής πολιτικής μεταφορών της ΕΕ για τη μείωση των 

εκπομπών, τη μετάβαση προς τον σιδηρόδρομο και τις βιώσιμες εσωτερικές πλωτές 

οδούς, ιδίως κατά τη σύγκριση των κεντρικών και ανατολικών κρατών μελών με τα 

δυτικά· επισημαίνει ότι οι ειδικές τους ανάγκες δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις 

επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, να επιδεικνύεται η 

αναγκαία υποστήριξη και βοήθεια από την Επιτροπή κατά την χρηματοδότηση έργων 

μεταφορών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ και να στηρίζονται τα μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα επενδυτικά προγράμματα· συνιστά επίσης στην Επιτροπή να 

χορηγήσει τεχνική βοήθεια στις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την 

επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών· 

6. ζητεί τη συνεχή και ισορροπημένη στήριξη του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου 

ΔΕΔ-Μ και των οριζόντιων προτεραιοτήτων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά έργα υποδομών, 

για την ολοκλήρωση του κεντρικού και του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, καθώς επίσης και για τη διατήρηση, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση 

των υφιστάμενων υποδομών και την καλύτερη ενοποίηση των εθνικών δικτύων 

μεταφορών σε διασυνοριακές συνδέσεις όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα, 

διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για 

επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια και σαφώς διαρθρωμένα προγράμματα 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών και της πολιτικής συνοχής μετά 

το 2020, με έμφαση στις αποδιαρθρωμένες και εγκαταλελειμμένες διασυνοριακές 

περιφερειακές ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις· 

7. υποστηρίζει την ευρύτερη εφαρμογή της προσέγγισης του συνδυασμού πόρων· ζητεί, 

ωστόσο, να αυξηθούν ουσιωδώς η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η τεχνική βοήθεια 

και οι προπαρασκευαστικές εργαλειοθήκες ώστε τα κράτη μέλη να διαδίδουν 

πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. υπενθυμίζει επίσης ότι τα 

χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για τη χρηματοδότηση έργων 

σιδηροδρομικών έργων, έργων που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή 

διασυνοριακών έργων και ότι οι μικρότερες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 

υλοποίηση των ΣΔΙΤ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για προσέλκυση δημόσιων 

και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 

2030· τονίζει, επίσης, την ανάγκη διατήρησης ισχυρής συνιστώσας επιχορηγήσεων 

στους πόρους της ΕΕ, δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις παραμένουν ζωτικής σημασίας 

εργαλείο για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης και την κάλυψη των κενών 

μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ 
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δημόσιων και ιδιωτών επενδυτών όσον αφορά την κατανομή των κερδών και των 

απωλειών· συνιστά στην Επιτροπή να εντοπίσει κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα ώστε 

να εξασφαλιστεί διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, σε συνδυασμό με πιο 

αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς μεταφορικές υπηρεσίες· τονίζει ωστόσο ότι τα νέα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ ή νέα κεφάλαια από την ΕΕ δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν εις βάρος της χρηματοδότησης της πολιτικής μεταφορών ή οιωνδήποτε 

δημοσιονομικών κονδυλίων που προορίζονται για τις μεταφορές· 

8. τονίζει, με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική μεταφορών 

της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τα ευφυή 

συστήματα μεταφορών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά, την 

αναγκαιότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για τα 

επενδυτικά έργα μεταφορών της ΕΕ· 

9. ζητεί να διατεθούν κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή για την ανάπτυξη 

πολυτροπικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τον σχεδιασμό 

πολυτροπικών τερματικών σταθμών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών 

για τις συνδυασμένες μεταφορές· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συγχρηματοδότηση έργων 

κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού σύμφωνα με την αρχή της «απώλειας σε 

περίπτωση μη χρήσης» («use it or lose it»)· 

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν την αρχή «ο χρήστης και 

ο ρυπαίνων πληρώνει» για τη χρέωση των οδικών δικτύων τους, προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η οικολογική εφοδιαστική και να δημιουργηθούν έσοδα που μπορούν να 

αντισταθμίσουν τις διάφορους εμπλεκόμενους δημόσιους προϋπολογισμούς· 

12. τάσσεται υπέρ της διάθεσης επαρκών πόρων για έρευνες, προγράμματα και έργα που 

προάγουν την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Δήλωση της Βαλέτας για 

την οδική ασφάλεια· 

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εντείνουν την 

υποστήριξή τους στην ποδηλατική υποδομή, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 

EuroVelo, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές συνδέσεις· 

14. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι διατίθενται πόροι για την υποστήριξη της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μεταφορών, 

έργων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 

στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία. 

  



 

AD\1148600EL.docx 7/8 PE616.793v02-00 

 EL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 20.3.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

35 

3 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael 

Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus 

Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, 

Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de 

Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van 

Miltenburg 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Gilles Lebreton 

 
  



 

PE616.793v02-00 8/8 AD\1148600EL.docx 

EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

35 + 

ALDE Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van 

Dalen,  

EFDD Daniela Aiuto, Peter Lundgren 

ENF Georg Mayer 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, 

Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

3 - 

EFDD Jill Seymour 

GUE/NGL Merja Kyllönen, João Pimenta Lopes 

 

1 0 

ENF Gilles Lebreton 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


