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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. λαμβάνει υπό σημείωση το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού για την πολιτική 

μεταφορών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τίτλο 6 του τομέα 1α «Κινητικότητα και 

μεταφορές»· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική μεταφορών της Ένωσης είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων, για 

την συνολική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την κοινωνική και εδαφική συνοχή της 

Ένωσης και για την εν γένει ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει συνεπώς ότι η πολιτική 

αυτή έχει ανάγκη έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τον τομέα μεταφορών 

προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία των εν εξελίξει έργων και να διασφαλισθεί 

ένα κατάλληλο δίκτυο υποδομών και η ορθή του λειτουργία, καθώς και η ασφάλειά 

του, προκειμένου να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα δώσουν 

ώθηση στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να κινητοποιηθούν συμπληρωματικές πηγές 

ιδιωτικής χρηματοδότησης· 

2. πιστεύει ότι ο Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) αποτελεί θεμελιώδους 

σημασία μέσο με σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τη βελτιστοποίηση του 

δικτύου μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση, συνδέοντας και/ή εκσυγχρονίζοντας νέες 

και υπάρχουσες υποδομές μεταφορών· επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε 

ο CEF στον τομέα των μεταφορών σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του κεντρικού και 

του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ και τονίζει ότι, για έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, ο 

CEF απαιτεί μια σταθερή και κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει τη λύπη του διότι 

στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί περικοπές στον προϋπολογισμό εις βάρος του 

CEF και εμμένει στην άποψη ότι είναι απαράδεκτες οποιεσδήποτε νέες περικοπές στο 

πρόγραμμα αυτό· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει για τον 

CEF Μεταφορών αύξηση κατά 39,4 % και 5,3 % αντιστοίχως σε πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών και, δεδομένου ότι το 2019 είναι η πρώτη 

χρονιά του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μπορεί να ζητηθεί 

πρόσθετη χρηματοδότηση για έργα που ξεκίνησαν μεταξύ 2014 και 2016, εκτιμά ότι τα 

ποσά αυτά αποτελούν το ελάχιστο· 

3. επικροτεί την ανατοποθέτηση ποσού 1,7 δισεκατομμυρίων EUR από το Ταμείο 

Συνοχής στο πρόγραμμα μεταφορών του CEF το 2019· υπενθυμίζει ότι τα κεφάλαια 

αυτά προορίζονται αποκλειστικά για έργα υποδομών «ΔΕΔ-Μ» στα κράτη μέλη που 

είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής· 

4. τονίζει ότι το έργο Rail Baltica, το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό εύρος τροχιάς, είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά του είδους του στην ΕΕ, αλλά εκτιμά ότι η προτεινόμενη 

χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη 

διατήρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ στο ίδιο αμετάβλητο επίπεδο· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον 

CEF Μεταφορών δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2018 για να στηρίξει τις πολιτικές 

κατευθύνσεις της τρίτης δέσμης νομοθετικών μέτρων για την «Καθαρή κινητικότητα» 

και διότι πρόσθετες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πραγματοποιηθούν το 2019· 
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υπενθυμίζει την επιτυχία που είχε η πρόσκληση για μικτή χρηματοδότηση του 2017 και 

παροτρύνει την Επιτροπή να επαναλάβει παρόμοια πρόσκληση για το 2019· 

επισημαίνει, για μία ακόμη χρονιά, ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα μεταξύ CEF και άλλων ταμείων και συγκεκριμένα του ΕΤΣΕ για 

έργα που παράγουν έσοδα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ενωσιακή προστιθέμενη 

αξία στις χρηματοδοτήσεις έργων και να προσελκυστούν πρόσθετες ιδιωτικές 

επενδύσεις σε καινοτομίες μεγάλης κλίμακας, όπως το ERTMS και οι ψηφιακές 

αναβαθμίσεις· υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, ότι στον CEF Μεταφορών οι οικονομικές 

επιχορηγήσεις για τις μεταφορές θα παραμείνουν το βασικό μέσον για τη 

χρηματοδότηση υποδομών και διασυνοριακών έργων κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-

Μ· 

6. υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού· 

επισημαίνει ότι, στο εγγύς μέλλον, η Ευρώπη θα έχει να αντιμετωπίσει αυξανόμενες 

προκλήσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, όπως ο μετριασμός της κλιματικής 

αλλαγής και η αυξανόμενη ζήτηση εμπορευματικών μεταφορών, στις οποίες θα 

χρειαστεί να προστεθούν η ενεργειακή μετάβαση και οι νέες μορφές κινητικότητας, και 

υπενθυμίζει ότι τέτοιες προκλήσεις απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου η 

Ευρώπη να παραμείνει ανοικτή και ανταγωνιστική· επισημαίνει λοιπόν τη θεμελιώδη 

σημασία που έχουν η υποστήριξη και η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για την 

αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, για την υλοποίηση του ενιαίου 

σιδηροδρομικού χώρου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως με την εφαρμογή του 

ERTMS, με τις  σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, με τον σιδηρόδρομο 

υψηλής ταχύτητας και με τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για την 

προώθηση των «θαλάσσιων αρτηριών» και των εσωτερικών πλωτών οδών, 

συμπεριλαμβανομένων των πορθμείων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προκειμένου να 

γίνει πραγματικότητα ένας βιώσιμος τομέας μεταφορών·  υποστηρίζει επιπλέον ότι μια 

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 και παροτρύνει την Επιτροπή να 

προωθήσει την ψηφιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομή· 

7. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εδραιωθούν εκτενείς συνέργειες μεταξύ του CEF 

για τις μεταφορές και του CEF για τον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η χρηματοδοτική μόχλευση για έργα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης 

των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ· 

8. φρονεί ότι η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στους οργανισμούς του τομέα 

μεταφορών οφείλει να αντιστοιχεί προς τα καθήκοντά τους· παρατηρεί ότι τα κονδύλια 

που διατέθηκαν στην EASA παραμένουν σταθερά, ότι ο προϋπολογισμός της EMSA 

έχει αυξηθεί ελαφρά και ότι τα κονδύλια του ERA έχουν δυστυχώς μειωθεί σε 

σύγκριση με το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος· υπενθυμίζει ότι το πεδίο 

αρμοδιοτήτων των ERA, EASA και EMSA διευρύνθηκε πρόσφατα, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση τους ώστε να είναι σε 

θέση να αναλάβουν επιτυχώς τις νέες αρμοδιότητές τους· υπενθυμίζει, επ’ αυτού, ότι η 

εντολή του EASA έχει να επιδείξει σημαντικότατη εξέλιξη που απορρέει από την 

πρόσφατη έγκριση του αναθεωρημένου βασικού του κανονισμού, με τον οποίο αποκτά 

νέες αρμοδιότητες, (π.χ. δρόνους, ATM, ANS, περιβάλλον, κυβερνοασφάλεια, έρευνα, 

διεθνή παρουσία) και ότι, συνεπώς, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τον EASA θα 
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πρέπει να αυξηθεί όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τα χρηματοδοτικά κονδύλια, 

ώστε να αποκτήσει επαρκείς πόρους με στόχο τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ· 

9. υπενθυμίζει ότι το διάστημα αποτελεί βασικό τομέα για την Ένωση, ότι γίνεται ευρεία 

χρήση των Galileo και EGNOS στον τομέα των μεταφορών, καθώς και ότι το EGNOS 

έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2011 προς όφελος όλων των τρόπων μεταφοράς· 

τονίζει ότι το Galileo λαμβάνει το σύνολο της χρηματοδότησής του από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και ότι η πλήρης ανάπτυξή του θα επιφέρει μείζονα οφέλη στην 

οικονομία της ΕΕ μέσω της παροχής πραγματικών υπηρεσιών στους παραγωγικούς 

τομείς και στους πολίτες της· παρατηρεί ότι το Galileo λειτουργεί σήμερα με 22 

δορυφόρους και ότι η πλήρης ανάπτυξή του θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, όταν 

οι 30 δορυφόροι του θα βρίσκονται σε τροχιά· εκτιμά συνεπώς, σε ένα κλίμα απειλών 

κατά της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, ότι είναι κρισιμότατης σημασίας η διάθεση του 

κατάλληλου προϋπολογισμού για την διασφάλιση των προσεχών εκτοξεύσεων 

δορυφόρων· επισημαίνει τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 

GNSS (GSA) όσον αφορά το Galileo και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη 

Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS)· θεωρεί απαραίτητο να διαθέτει ο GSA επαρκές 

προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και αξιοποίηση των 

προγραμμάτων των ευρωπαϊκών συστημάτων ναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (GNSS)·  

10. φρονεί ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τομέα των μεταφορών και η 

μείωση των εκπομπών του αποτελούν αλληλένδετους στόχους που μπορούν σε μεγάλο 

βαθμό να επιτευχθούν μέσω της έρευνας και της καινοτομίας σε συνεργασία με τους 

αντίστοιχους οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνει υπόψη του την πρόταση να παραμείνουν 

σταθερά τα κονδύλια του προϋπολογισμού που θα διατεθούν, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 

2020, στις κοινές επιχειρήσεις SESAR 2 (τόσο σε ό,τι αφορά την έρευνα και ανάπτυξη 

όσο και την εφαρμογή του ΑΤΜ), Shift2Rail, Clean Sky 2 και «Κυψέλες καυσίμου και 

υδρογόνο» και υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία διασφάλισης της κατάλληλης 

χρηματοδότησης για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών·  

11. φρονεί ότι η χρηματοδότηση από την Ένωση των υποδομών του τομέα μεταφορών 

πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής παραμέτρους:   

- τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαδρόμων και το ολοκληρωμένο δίκτυο και τις 

διασυνοριακές διασυνδέσεις·  

- τη διατροπικότητα ως βάση για τις αποφάσεις επί των έργων·  

- τη διαλειτουργικότητα ως προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση έργων στον τομέα 

των μεταφορών·  

- τη ποιότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων και όχι την ποσότητα ή το μέγεθός 

τους·  

- τη συμμετοχή των πολιτών στη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην 

παρακολούθηση της ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας έργων, η επένδυση για τα οποία 

υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο EUR.  

12. εκφράζει τη λύπη του διότι η επικοινωνία της Ένωσης σε σχέση με τον άμεσο θετικό 
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αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα δεν είναι 

πάντοτε επιτυχημένη, μεταξύ άλλων και λόγω απουσίας αξιολόγησης αυτού του 

αντικτύπου· επισημαίνει, όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, ότι είναι εξαιρετικά 

ανησυχητικό το φαινόμενο της συνεχιζόμενης γενικής άγνοιας ως προς τα δικαιώματα 

των επιβατών στην ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του διότι οι εν λόγω κανονισμοί και ιδίως 

στον τομέα των εναέριων μεταφορών ή στον σιδηροδρομικό τομέα, δεν εφαρμόζονται 

πάντοτε με την ίδια συνέπεια από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· υπογραμμίζει ότι 

πρέπει, ιδίως όταν είναι τόσο εύκολο να εξαπλωθεί η παραπληροφόρηση, να 

καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στήριξης στο θέμα αυτό·  

13. επισημαίνει ότι δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις προσφέρουν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύτιμες ευκαιρίες προσφοράς άμεσων οικονομικών 

κινήτρων σε πρωτοβουλίες στήριξης του νομοθετικού του έργου για τις οποίες είναι 

άμεσα υπεύθυνη η Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του διότι οι καρποί αυτών των 

προγραμμάτων και δράσεων δεν δημοσιοποιούνται πάντα με συνεκτικό τρόπο και καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το τέλος της θητείας της εμπεριστατωμένη ανάλυση 

των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές που να διευκρινίζουν 

όχι μόνο τους στόχους αλλά και τη μέθοδο επιλογής τους. 
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