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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) είναι ένα 
κοινό, υπό κεντρική διαχείριση πρόγραμμα χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην 
προώθηση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και διασυνδεδεμένου μη στρατιωτικού 
διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
συνδέσεων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και δημιουργεί σαφή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και του 
συντονισμού σε διακρατικό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027 προβλέπει τη δημιουργία νέου κονδυλίου για ανάγκες στρατιωτικής 
κινητικότητας, εντός του προϋπολογισμού του ΜΣΕ στον τομέα των μεταφορών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η διατήρηση και η περαιτέρω 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΜΣΕ·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα αναγνωρίζει τον 
στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όσον 
αφορά τη στενότερη διασύνδεση των υποδομών της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη 
ταχείας και απρόσκοπτης κινητικότητας, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υψηλές 
επιδόσεις σε ολόκληρη την ήπειρο και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς·

2. πιστεύει ότι η αποδοτική και αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα θα ενισχύσει 
την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι 
ανθρωπιστικές κρίσεις, οι φυσικές καταστροφές ή οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μη 
στρατιωτικής φύσης·

3. υποστηρίζει σθεναρά την απόφαση κατανομής του κονδυλίου στρατιωτικής 
κινητικότητας υπό την κεντρική διαχείριση του προγράμματος ΜΣΕ, με απαρέγκλιτο 
στόχο την κινητικότητα διττής χρήσης, συμβάλλοντας στην αυξημένη αποδοτικότητα· 
επισημαίνει τις προκαταρκτικές δράσεις που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης πριν από 
την υλοποίηση της στρατιωτικής κινητικότητας, οι οποίες θα βασίζονται στον 
προσδιορισμό των στρατιωτικών αναγκών και στην επίτευξη συμφωνίας επί αυτών και, 
στη συνέχεια, στον προσδιορισμό τμημάτων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα 
επίσης για στρατιωτικές μεταφορές και στην κατάρτιση καταλόγου έργων 
προτεραιότητας, καθώς και στην ενδεχόμενη αναβάθμιση των τεχνικών απαιτήσεων 
που ισχύουν για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ·
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4. επιμένει ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν οι εν λόγω δράσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εκδώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω οι στρατιωτικές απαιτήσεις, να καταρτιστεί 
κατάλογος με τα τμήματα του ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές 
μεταφορές, να καταρτιστεί κατάλογος προτεραιοτήτων για τα έργα υποδομής διττής 
χρήσης και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των 
δράσεων που συνδέονται με την στρατιωτική κινητικότητα και τα κριτήρια ανάθεσης·

5. τονίζει ότι τα χαρακτηριστικά των υποδομών (π.χ. ανοχή βάρους, μέγιστο ελεύθερο 
ύψος) έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ταχύτητα της μετακίνησης· επισημαίνει ότι η 
απρόσκοπτη κινητικότητα και υλικοτεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφος, όπως και για την επιβατική και εμπορευματική 
μεταφορά· θεωρεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης αποτελεί ευκαιρία που θα 
επιτρέψει στο δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών να επωφεληθεί από την ενισχυμένη 
ικανότητα του δικτύου και να προωθήσει τις συνδέσεις με πολλαπλά μέσα μεταφοράς·

6. επισημαίνει ότι τα έργα στον τομέα της άμυνας που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο 
στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να υπόκεινται απαρέγκλιτα στα ίδια κριτήρια, 
προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός του ΜΣΕ, για να είναι 
επιλέξιμα· τονίζει ότι η διαδικασία καθορισμού των τμημάτων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που 
είναι κατάλληλα για στρατιωτική μεταφορά πρέπει να μεγιστοποιεί ανεπιφύλακτα τις 
συνέργειες του μη στρατιωτικού και του στρατιωτικού τομέα, και να υπακούει στην 
αρχή της διττής χρήσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση 
χρηματοδότησης από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας για την προσαρμογή των 
υποδομών μεταφορών που περιλαμβάνονται τόσο στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο 
ΔΕΔ-Μ·

7. επισημαίνει ότι για την υλοποίηση έργων στρατιωτικής κινητικότητας απαιτείται 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού τομέα·

8. πιστεύει ότι η διττή χρήση των υποδομών, εξαιρουμένων των αεροδρομίων και των 
λιμένων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων συνδεσιμότητας με σημαντικές 
βιομηχανικές ζώνες για την αμυντική βιομηχανία, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για 
να επωφεληθεί το δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών από το σχέδιο δράσης και από 
το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας· πιστεύει ακράδαντα, ως εκ τούτου, ότι τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμα αποκλειστικά και μόνο εάν προστίθενται σε υφιστάμενες μη 
στρατιωτικές υποδομές και έργα, εντός του πλαισίου του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και εάν 
επιτρέπουν τη διττή χρήση των υποδομών, ώστε να διατηρηθεί η κύρια στόχευση του 
προγράμματος ΜΣΕ στις μη στρατιωτικές ανάγκες, για παράδειγμα ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη έξυπνων μεταφορών κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, ή βελτιώνοντας την 
προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των υποδομών μεταφορών για σκοπούς 
ασφάλειας και προστασίας των πολιτών·

9. επιμένει στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερος συντονισμός και ανταλλαγή 
εμπειριών, καθώς και προσαρμογή των υφιστάμενων εναρμονισμένων πολιτικών 
κανόνων στην περίπτωση της διττής χρήσης των υποδομών για επικίνδυνα 
εμπορεύματα, με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου ατυχημάτων και την παράλληλη 
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βελτιστοποίηση της ασφάλειας σε όλο το δίκτυο·

10. θεωρεί ότι, για σκοπούς βελτιστοποίησης της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ, κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτείται από τον ΜΣΕ 
θα πρέπει να ενσωματώνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις τεχνικές απαιτήσεις 
στρατιωτικής κινητικότητας κατά τη φάση σχεδιασμού, προκειμένου να αποφευχθεί η 
περιττή αναβάθμιση των υποδομών σε μεταγενέστερο στάδιο και, ως εκ τούτου, η μη 
αποδοτική χρήση της χρηματοδότησης·

11. σημειώνει ότι το δίκτυο ΔΕΔ-Μ έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής σύμφωνα αποκλειστικά 
με μη στρατιωτικούς στόχους, και πιστεύει ότι πρόσθετες επενδύσεις κατά μήκος του 
δικτύου, για παράδειγμα σε διασυνοριακά έργα ή υποδομές ζωτικής σημασίας, θα 
μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη στρατιωτική κινητικότητα, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 
2030 και του εκτεταμένου δικτύου έως το 2050·

12. θεωρεί ότι κάθε χρηματοδότηση από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να δίνει προτεραιότητα σε έργα μεταφορών με 
πολλαπλά μέσα, καθώς αυτά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για διττή χρήση, 
σύμφωνα με την πιλοτική ανάλυση που διενεργήθηκε το 2017, καθώς και σε 
διασυνοριακά έργα, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση υφιστάμενων 
ελλειπουσών ζεύξεων και σημείων συμφόρησης, που αποτελούν τα μείζονα τρέχοντα 
φυσικά εμπόδια για την ταχεία και αδιάλειπτη κινητικότητα, τόσο για τους πολίτες όσο 
και για τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέoς στρατιωτικού εξοπλισμού· τονίζει, ως 
εκ τούτου, ότι η συνέχεια και η καλή κατάσταση του δικτύου, καθώς και η 
διαλειτουργικότητα και η διατροπικότητά του, είναι ουσιαστικής σημασίας·

13. υπενθυμίζει ότι αρκετές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον αμυντικό τομέα, όπως 
για παράδειγμα το διαδίκτυο, έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στον μη στρατιωτικό 
τομέα· τονίζει ότι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μεταφορών που βασίζεται σε 
συστήματα τηλεματικών εφαρμογών όπως το ERTMS και το SESAR, και η υιοθέτηση 
τεχνολογιών που συνδέονται με τα Galileo/EGNOS/GOVSATCOM αποτελούν 
σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα των μη στρατιωτικών μεταφορών· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδίου δράσης θα πρέπει εν καιρώ να 
διερευνήσουν τη δυνατότητα των μη στρατιωτικών μεταφορών να αξιοποιούν τις 
απαντήσεις που έδωσε στις εν λόγω προκλήσεις ο στρατιωτικός τομέας, για παράδειγμα 
στο πεδίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των ασφαλών επικοινωνιών·

14. υπογραμμίζει τη σημασία των λιμένων ως συνδετικών σημείων της ΕΕ με τους 
συμμάχους της, στο πλαίσιο των συμμαχιών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου, και ως συνδέσμων θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων εντός της 
Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη εγκατάστασης ή βελτίωσης ορισμένων τμημάτων των 
υποδομών, ώστε να δέχονται και να ανεφοδιάζουν πολεμικά πλοία·

15. υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης τελωνειακού και φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου, 
ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ, που να είναι τυποποιημένο και κατάλληλο για τη 
μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και συναφούς εξοπλισμού, ιδίως όταν το απαιτούν 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

16. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν για τη μεγιστοποίηση 
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της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών οδικών μεταφορών διττής χρήσης και για 
τη μείωση του διοικητικού κόστους.
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