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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Εισαγωγή

1. Εμμένει στη στρατηγική σημασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για 
τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις όπως ο τομέας των 
μεταφορών· επισημαίνει ότι οι υποδομές των μεταφορών είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας 
αγοράς, η βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών που αφορούν τα 
πρόσωπα, τα κεφάλαια, τα αγαθά και τις υπηρεσίες· υπενθυμίζει τα διακυβεύματα και 
τους γενικότερους περιορισμούς του επόμενου πολυετούς ΠΔΠ, με δεδομένη την αύξηση 
του όγκου των μεταφορών και τον αυξανόμενο αριθμό των προκλήσεων, ιδίως 
περιβαλλοντικών, οι οποίες προκύπτουν από τις αυξήσεις των εκπομπών άνθρακα, 
λεπτών σωματιδίων και αέριων ρύπων, παρά τους φιλόδοξους στόχους για την προστασία 
του κλίματος και του περιβάλλοντος, στο πνεύμα της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς 
και τις ανάγκες σε έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και 
αυτόνομων οχημάτων· υπενθυμίζει επίσης την καθυστέρηση των επενδύσεων σε νέες 
υποδομές για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, και ιδίως στη συντήρηση των 
υφιστάμενων υποδομών·

ΠΔΠ

2. επισημαίνει την επιτυχία του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στο τρέχον 
ΠΔΠ και το γεγονός ότι οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπερκαλύφθηκαν 
στο τριπλάσιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός πρόκειται 
να ανανεωθεί στο νέο ΠΔΠ· αποδοκιμάζει ωστόσο τη μείωση κατά 12 %, σε σταθερές 
τιμές, της χρηματοδότησης για τον ΜΣΕ Μεταφορές, και τη μείωση κατά 13 % της 
συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός για τον ΜΣΕ δεν 
μπορεί να διατεθεί σε άλλα προγράμματα πέραν των ειδικών του στόχων· ζητά την 
επαναφορά της χρηματοδότησης των 17,746 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σταθερές τιμές, 
για τον ΜΣΕ Μεταφορές, και της συνεισφοράς 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σταθερές 
τιμές, του Ταμείου Συνοχής, συνυπολογίζοντας τον θετικό τους αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη·

3. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κεντρικής δομής διακυβέρνησης που 
καθιερώθηκε με τον κανονισμό ΜΣΕ· σημειώνει ότι η μεταφορά τμήματος της 
χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής στον ΜΣΕ έχει αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και ο 
βαθμός ικανοποίησης των κρατών μελών τα οποία αφορά επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω 
μηχανισμός θα συνεχιστεί στο επόμενο ΠΔΠ και θα επαρκεί για την ολοκλήρωση των 
σχεδίων που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω της 
συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής· προτείνει, σύμφωνα με τα παραπάνω, τη χορήγηση 
20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στον 
ΜΣΕ, για τα οποία η διαχείριση θα γίνει με παρόμοιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν 
για τη μεταφορά κονδυλίων στον ΜΣΕ από το Ταμείο Συνοχής, με πρόσβαση ωστόσο 
όλων των κρατών μελών· θεωρεί ότι, δεδομένης της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της 
διαθέσιμης και της αναγκαίας χρηματοδότησης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε 
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λύσεις με εκτεταμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, όπως οι ελλείπουσες διασυνοριακές 
συνδέσεις, για παράδειγμα σιδηροδρομικές συνδέσεις, και ότι αυτή η μεταφορά θα 
εξασφαλίσει ότι τα έργα ΔΕΔ-Μ πραγματοποιούν σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη·

4. τονίζει ότι ένα επικαιροποιημένο και περισσότερο αποτελεσματικό πρόγραμμα ΜΣΕ, υπό 
το νέο ΠΔΠ 2021-2017, οφείλει να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών, να 
ενθαρρύνει την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες 
μεταφορές, να δώσουν προτεραιότητα σε καλύτερες διασυνδέσεις, στο πλαίσιο 
εκτεταμένων δικτύων, να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και της πλήρους αξιοποίησης 
της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, και να συνεισφέρουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την οδική ασφάλεια·

5. υπενθυμίζει ότι ο ΜΣΕ αποτελεί ένα μηχανισμό επιδοτήσεων και χαιρετίζει την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει την πτυχή αυτή σαφέστερη ενσωματώνοντας 
το χρηματοδοτικό μέσο του ΜΣΕ στο νέο πρόγραμμα InvestEU· εκτιμά ότι το μερίδιο του 
κονδυλίου του ΜΣΕ για τις μεταφορές το οποίο υλοποιείται με την μορφή 
χρηματοδοτικού μέσου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού κονδυλίου· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά τις ατυχείς μεταφορές κονδυλίων 
από τις οποίες επωφελείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) εις 
βάρος του ΜΣΕ, το μερίδιο που αφορά τις επενδύσεις στις μεταφορές οι οποίες 
παράγονται από το ΕΤΣΕ επ’ ουδενί δεν προσεγγίζει ποσοτικά τον στόχο του 30% ενώ, 
σε ποιοτικούς όρους, απέχει μακράν από αυτό που συνιστά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία· υπογραμμίζει μετ’ επιτάσεως, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί 
καμία μεταφορά κονδυλίων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» υπέρ του InvestEU· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, το πρόγραμμα 
InvestEU να ωφελήσει έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενώ συγχαίρει 
την Επιτροπή για την πρόταση να ορίσει τις βιώσιμες υποδομές ως έναν από τους 
τέσσερεις προτεινόμενους τομείς επενδύσεων·

6. υπενθυμίζει τη σημαντική ανάγκη να δημιουργηθεί μια γραμμή προϋπολογισμού για τον 
βιώσιμο τουρισμό, με δεδομένη τη σημασία του τομέα για την οικονομία της ΕΕ, που 
αντιστοιχούσε στο 5% του ΑΕΠ το 2016, και των καθηκόντων της ΕΕ δυνάμει του 
άρθρου 195 της ΣΛΕΕ, ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας 
πραγματικής ενωσιακής πολιτικής για τον τουρισμό, που θα μπορεί να συμβάλει στην 
επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων του κατακερματισμού και της πρόσβασης σε 
κονδύλια, να προωθήσει την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό και να δώσει ώθηση στην 
βιομηχανία του τουρισμού, συνεισφέροντας στη μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

7. σημειώνει ότι η ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους πρέπει να ενσωματωθεί ως 
κατευθυντήρια αρχή στο ΠΔΠ, ως ένα οικονομικά αποδοτικό μέτρο για την ελάφρυνση 
των μελλοντικών δημόσιων προϋπολογισμών·

Οργανισμοί

8. χαιρετίζει τις πολυάριθμες νέες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς μεταφορών, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, 
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στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα και στον Οργανισμό 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει τη σημασία να εξασφαλιστεί ότι 
όλοι οι οργανισμοί μεταφορών διαθέτουν επαρκείς πόρους, οι οποίοι είναι σταθεροί σε 
πραγματικές τιμές, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα και τις νέες ευθύνες τους·

9. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νέα αρχή θα διαθέτει επαρκή 
μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των μεταφορών·

Έρευνα

10. υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών 
είναι καίριας σημασίας, δεδομένων των προκλήσεων από την αύξηση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, λεπτών σωματιδίων και αέριων ρύπων που συνδέονται με την 
αύξηση της κίνησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και της ανάγκης για ενεργειακή 
μετάβαση, αυξημένη ασφάλεια μεταφορών, και ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και 
αυτόνομων οχημάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διατήρησης άμεσης σχέσης 
μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της ανάπτυξης, σε επίπεδο ΕΕ, λύσεων 
για τις μεταφορές που αναπτύσσονται μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει την επιτυχία των κοινών εγχειρημάτων όπως τα SESAR, 
Shift2Rail και CleanSky· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η παροχή ουσιαστικής 
υποστήριξης και κατάλληλης χρηματοδότησης των εγχειρημάτων αυτών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· τονίζει ότι, για την υποστήριξη της έρευνας και της 
ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας στον τομέα 
των μεταφορών·

Ίδιοι πόροι

11. εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη εισπράττουν σημαντικά φορολογικά και οιονεί φορολογικά 
έσοδα που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των μεταφορών και τον τουρισμό, και η 
μεταφορά πόρων, ακόμη και μικρή, αυτού του είδους εσόδων στους ίδιους πόρους της 
Ένωσης θα βελτίωνε τις ικανότητές της να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με τις 
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη· θεωρεί πως η επιστροφή σε σημαντικότερους ίδιους 
πόρους, όπως είχαν προβλεφθεί κατά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα 
θωράκιζε τις ικανότητες της ΕΕ για ανάληψη δράσης σε πολιτικό και δημοσιονομικό 
επίπεδο.
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