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Τροπολογία 1
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το πόρισμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ενοποιημένοι 
λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το έτος 2018 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι σε γενικές 
γραμμές νόμιμες και κανονικές ως προς 
όλα τα ουσιαστικά σημεία, εκτός από τις 
δαπάνες υψηλού κινδύνου (κυρίως εκείνες 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
συστημάτων απόδοσης εξόδων, οι οποίες 
διέπονται από πολύπλοκους κανόνες), με 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 4,5 %· 
επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος του 2,6 % παραμένει 
υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας 
που έχει ορίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο (2 
%)·

1. επικροτεί το πόρισμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ενοποιημένοι 
λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το έτος 2018 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι σε γενικές 
γραμμές νόμιμες και κανονικές ως προς 
όλα τα ουσιαστικά σημεία, εκτός από τις 
δαπάνες υψηλού κινδύνου (κυρίως εκείνες 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
συστημάτων απόδοσης εξόδων, οι οποίες 
διέπονται από πολύπλοκους κανόνες), με 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 4,5 %· 
επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος του 2,6 % παραμένει 
υψηλότερο από το όριο 
σημαντικότητας που έχει ορίσει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο (2 %)· σε σύγκριση με 
2,4 % το 2017 και 3,1 % το 2016·

Or. en

Τροπολογία 2
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το πόρισμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ενοποιημένοι 
λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το έτος 2018 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι σε γενικές 
γραμμές νόμιμες και κανονικές ως προς 
όλα τα ουσιαστικά σημεία, εκτός από τις 
δαπάνες υψηλού κινδύνου (κυρίως εκείνες 

1. λαμβάνει υπό σημείωση το 
πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι 
ενοποιημένοι λογαριασμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018 
είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες 
πράξεις της Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2018 είναι σε γενικές γραμμές νόμιμες 
και κανονικές ως προς όλα τα ουσιαστικά 
σημεία, εκτός από τις δαπάνες υψηλού 
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που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
συστημάτων απόδοσης εξόδων, οι οποίες 
διέπονται από πολύπλοκους κανόνες), με 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 4,5 %· 
επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος του 2,6 % παραμένει 
υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας 
που έχει ορίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο (2 
%)·

κινδύνου (κυρίως εκείνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
συστημάτων απόδοσης εξόδων, οι οποίες 
διέπονται από πολύπλοκους κανόνες), με 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 4,5 %· 
επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος του 2,6 % παραμένει 
υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας 
που έχει ορίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(2 %)·

Or. it

Τροπολογία 3
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ανησυχεί για την αυξανόμενη 
συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης και 
αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς στον 
τομέα των μεταφορών, η οποία θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 
δαπανών που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 4
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι το 2018 
ολοκληρώθηκε η πρόσκληση ανάμειξης 
«CEF–Μεταφορές» του 2017 με μια 
καινοτόμο προσέγγιση η οποία καθιστά 
διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατ. EUR 
σε ενωσιακές χορηγήσεις που θα 

3. επικροτεί το γεγονός ότι το 2018 
ολοκληρώθηκε η πρόσκληση ανάμειξης 
«CEF–Μεταφορές» του 2017 με μια 
καινοτόμο προσέγγιση η οποία καθιστά 
διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατ. EUR 
σε ενωσιακές χορηγήσεις που θα 
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συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιώτες 
επενδυτές· επισημαίνει ότι η δεύτερη 
προθεσμία του Απριλίου του 2018 για την 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν 
σε έργα καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των 
εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη 
της πολιτικής της Επιτροπής για την 
καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην 
επιλογή 35 έργων με συνολική 
χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 404,8 
εκατ. EUR· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο 
να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης των 
δικαιούχων όσον αφορά τους κανόνες 
επιλεξιμότητας του CEF·

συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιώτες 
επενδυτές· επισημαίνει ότι η δεύτερη 
προθεσμία του Απριλίου του 2018 για την 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν 
σε έργα καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των 
εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη 
της πολιτικής της Επιτροπής για την 
καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην 
επιλογή 35 έργων με συνολική 
χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 
404,8 εκατ. EUR· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθεί το επίπεδο 
ενημέρωσης των δικαιούχων όσον αφορά 
τους κανόνες επιλεξιμότητας του CEF, 
ιδίως μέσω σαφούς διάκρισης μεταξύ 
των συμβάσεων εφαρμογής και των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·  υπενθυμίζει 
ότι το χρηματικό ποσό που δαπανάται 
στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού μέσου 
δεν είναι το μοναδικό κριτήριο 
επιδόσεων, και καλεί την Επιτροπή να 
εμβαθύνει την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων που έχουν ολοκληρωθεί στο 
πλαίσιο των έργων μεταφορών που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να 
μετρήσει την προστιθέμενη αξία τους και 
τις προσανατολισμένες στα 
αποτελέσματα δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 5
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι το 2018 
ολοκληρώθηκε η πρόσκληση ανάμειξης 
«CEF–Μεταφορές» του 2017 με μια 
καινοτόμο προσέγγιση η οποία καθιστά 

3. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η πρόσκληση 
ανάμειξης «CEF–Μεταφορές» του 2017 με 
μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία 
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διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατ. EUR 
σε ενωσιακές χορηγήσεις που θα 
συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιώτες 
επενδυτές· επισημαίνει ότι η δεύτερη 
προθεσμία του Απριλίου του 2018 για την 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν 
σε έργα καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των 
εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη 
της πολιτικής της Επιτροπής για την 
καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην 
επιλογή 35 έργων με συνολική 
χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 404,8 
εκατ. EUR· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο 
να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης των 
δικαιούχων όσον αφορά τους κανόνες 
επιλεξιμότητας του CEF·

καθιστά διαθέσιμο συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,35 δισεκατ. EUR 
σε ενωσιακές χορηγήσεις που θα 
συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιώτες 
επενδυτές· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εκ 
των υστέρων αξιολόγηση των έργων 
αυτών προκειμένου να εκτιμηθεί η 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέσου 
με βάση το είδος της χρηματοδοτούμενης 
δράσης· επισημαίνει ότι η δεύτερη 
προθεσμία του Απριλίου του 2018 για την 
υποβολή προτάσεων, οι οποίες εστιάζουν 
σε έργα καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των 
εναλλακτικών καυσίμων, προς υποστήριξη 
της πολιτικής της Επιτροπής για την 
καθαρή κινητικότητα, οδήγησε στην 
επιλογή 35 έργων με συνολική 
χρηματοδότηση από τον CEF ύψους 
404,8 εκατ. EUR· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθεί το επίπεδο 
ενημέρωσης των δικαιούχων όσον αφορά 
τους κανόνες επιλεξιμότητας του CEF·

Or. it

Τροπολογία 6
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τους ευρωπαίους 
συντονιστές των ΔΕΔ-Μ να προβούν σε 
διεξοδική αξιολόγηση των έργων που 
ολοκληρώθηκαν και των βελτιώσεων που 
επιτεύχθηκαν κατά μήκος των 
διαδρόμων ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού, και να την 
υποβάλουν στο Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή· ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή να προτείνει έναν νέο 
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μηχανισμό, προσανατολισμένο στα 
αποτελέσματα, που θα περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τεχνική 
βοήθεια, προκειμένου να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών 
ταμείων και να εξασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη θα επιτύχουν τους στόχους 
ολοκλήρωσης του 2030 και του 2050, 
αντίστοιχα, για τα βασικά και τα 
εκτεταμένα δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 7
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την τροποποίηση του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας του 
CEF, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 
2018 και κατέστησε διαθέσιμο συνολικό 
ενδεικτικό ποσό 450 εκατ. EUR για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 
στο πλαίσιο του γενικού κονδυλίου «CEF–
Μεταφορές», ώστε να υποστηριχθούν έργα 
κοινού συμφέροντος που συνδέονται με 
τους εγκάρσιους στόχους της 
ψηφιοποίησης των μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας και της πολυτροπικότητας· 
επικροτεί την έγκριση απόφασης 
χρηματοδότησης με την οποία θεσπίστηκε 
το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το CEF 
και έδωσε στον INEA τη δυνατότητα να 
δρομολογήσει την πρόσκληση «CEF–
Μεταφορές» του 2019 όσον αφορά την 
παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω 
επιχορηγήσεων, με τη διάθεση ενδεικτικού 
ποσού 100 εκατ. EUR, για έργα κοινού 
συμφέροντος που καλύπτουν 
διασυνοριακά τμήματα, συνδέσεις με 
θαλάσσιους λιμένες και την ανάπτυξη 
αυτών, καθώς και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων του θορύβου και των 

4. επικροτεί την τροποποίηση του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας του 
CEF, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 
2018 και κατέστησε διαθέσιμο συνολικό 
ενδεικτικό ποσό 450 εκατ. EUR για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 
στο πλαίσιο του γενικού κονδυλίου «CEF–
Μεταφορές», ώστε να υποστηριχθούν έργα 
κοινού συμφέροντος που συνδέονται με 
τους εγκάρσιους στόχους της 
ψηφιοποίησης των μεταφορών, της οδικής 
ασφάλειας και της πολυτροπικότητας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει συντονισμός των προγραμμάτων 
εργασίας, προκειμένου να αξιοποιούνται 
οι συνέργειες μεταξύ των τομέων των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών· επικροτεί την έγκριση 
απόφασης χρηματοδότησης με την οποία 
θεσπίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
για το CEF και έδωσε στον INEA τη 
δυνατότητα να δρομολογήσει την 
πρόσκληση «CEF–Μεταφορές» του 2019 
όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής 
συνδρομής μέσω επιχορηγήσεων, με τη 
διάθεση ενδεικτικού ποσού 100 εκατ. 
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κραδασμών που προκαλούνται από 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές·

EUR, για έργα κοινού συμφέροντος που 
καλύπτουν διασυνοριακά τμήματα, 
συνδέσεις με θαλάσσιους λιμένες και την 
ανάπτυξη αυτών, καθώς και τον μετριασμό 
των επιπτώσεων του θορύβου και των 
κραδασμών που προκαλούνται από 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές· υπενθυμίζει ότι προκειμένου 
να επιτευχθούν απτά οφέλη στον τομέα 
των μεταφορών, απαιτείται ορθή 
διαχείριση του προϋπολογισμού και 
ανάλωσή του σε συναφή και κατάλληλα 
επενδυτικά έργα, τα οποία πρέπει στη 
συνέχεια να υλοποιούνται εγκαίρως·

Or. en

Τροπολογία 8
Mario Furore

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παρατηρεί με ανησυχία ότι η 
ειδική έκθεση αριθ. 19/2018 - 
«Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας: προς το παρόν, 
τίποτε άλλο από ένα αναποτελεσματικό 
συνονθύλευμα» υπογράμμισε ότι είναι 
απίθανο να επιτευχθεί το τωρινό 
μακροπρόθεσμο σχέδιο της ΕΕ για τους 
σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και 
ότι απουσιάζει μια άρτια στρατηγική 
προσέγγιση για το σύνολο της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να προβεί σε ρεαλιστικό 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να 
αξιολογήσει ανεξάρτητα τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των γραμμών που προτίθεται να 
χρηματοδοτήσει·

Or. it

Τροπολογία 9
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José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, έως το πέμπτο έτος 
της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 23 % των κονδυλίων 
που είχαν χορηγηθεί αρχικά κατέληξε σε 
πληρωμές έως τον Ιανουάριο του 2019, με 
αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
πλήρης εφαρμογή του CEF· 
επαναλαμβάνει ότι υπάρχει κίνδυνος να 
συσσωρευτούν σημαντικά οι 
καθυστερήσεις πληρωμών, ο 
αποδεσμεύσεις και οι επανεισροές έως το 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού και 
να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
αναδρομολογηθούν τα κονδύλια σε άλλα 
έργα· επαναλαμβάνει τις συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή 
και τον INEA να διασφαλίσουν τη 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διαφάνεια 
των διαδικασιών επιλογής έργων, να 
θέσουν καλύτερους όρους για την έγκαιρη 
εφαρμογή του προγράμματος και να 
επανασχεδιάσουν το πλαίσιο αποδόσεων 
ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα τα 
αποτελέσματα των έργων·

5. επισημαίνει ότι, έως το πέμπτο έτος 
της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 23 % των κονδυλίων 
που είχαν χορηγηθεί αρχικά κατέληξε σε 
πληρωμές έως τον Ιανουάριο του 2019, με 
αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
πλήρης εφαρμογή του CEF· 
επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι καθυστερήσεις 
πληρωμών, οι αποδεσμεύσεις και οι 
επανεισροές έως το τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού, και το ενδεχόμενο να 
μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
αναδρομολογηθούν τα κονδύλια σε άλλα 
έργα, είναι απαραίτητο ο INEA να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
τεχνική και οικονομική εκτέλεση των 
έργων, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη 
λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών 
μέτρων· επαναλαμβάνει τις συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή 
και τον INEA να διασφαλίσουν τη 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διαφάνεια 
των διαδικασιών επιλογής έργων, να 
θέσουν καλύτερους όρους για την έγκαιρη 
εφαρμογή του προγράμματος και να 
επανασχεδιάσουν το πλαίσιο αποδόσεων 
ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα τα 
αποτελέσματα των έργων·

Or. en

Τροπολογία 10
Mario Furore

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
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δηλώσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο 
εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, 
ελλείπουσες συνδέσεις και σημεία 
συμφόρησης στο δίκτυο των οδικών 
υποδομών, και ότι υπάρχει κίνδυνος να 
μην ολοκληρωθεί εγκαίρως το σύνολο του 
κεντρικού δικτύου που καλύπτει την ΕΕ· 
υπενθυμίζει τη σημασία των καλών 
συνδέσεων για τις μειονεκτούσες περιοχές 
και καλεί την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση και 
την επισκευή των υφιστάμενων 
υποδομών κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Or. it

Τροπολογία 11
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση της 
συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της 
αποτελεσματικότητας του ενωσιακού 
πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, 
για την ανάληψη δράσης ώστε να 
προωθηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να παρασχεθούν 
περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς 
εθνικούς φορείς, για την επιβολή των 
δικαιωμάτων των επιβατών·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ειδική έκθεση αριθ. 30/2018 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 
οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
κύριοι τρόποι δημόσιων μεταφορών 
καλύπτονται από τους κανονισμούς της 
ΕΕ, γεγονός που καθιστά το πλαίσιο της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών 
μοναδικό παγκοσμίως· ωστόσο, εκφράζει 
τη λύπη του για το συμπέρασμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το 
οποίο πολλοί επιβάτες δεν γνώριζαν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους και συχνά 
δεν μπορούσαν να τα επικαλεστούν λόγω 
προβλημάτων στην επιβολή τους· 
επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση της 
συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της 
αποτελεσματικότητας του ενωσιακού 
πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, 
για την ανάληψη δράσης ώστε να 
προωθηθούν εκστρατείες 
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ευαισθητοποίησης και να παρασχεθούν 
περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς 
εθνικούς φορείς, για την επιβολή των 
δικαιωμάτων των επιβατών·

Or. en

Τροπολογία 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση της 
συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της 
αποτελεσματικότητας του ενωσιακού 
πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, 
για την ανάληψη δράσης ώστε να 
προωθηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να παρασχεθούν 
περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς 
εθνικούς φορείς, για την επιβολή των 
δικαιωμάτων των επιβατών·

6. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση της 
συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της 
αποτελεσματικότητας του ενωσιακού 
πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, 
για την ανάληψη δράσης ώστε να 
προωθηθεί μια πιο αποτελεσματική και 
διαφανής ενημέρωση και να παρασχεθούν 
περαιτέρω εργαλεία, στους σχετικούς 
εθνικούς φορείς, για την επιβολή των 
δικαιωμάτων των επιβατών·

Or. it

Τροπολογία 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
γίνονται επενδύσεις σε έργα υποδομής 
που διασφαλίζουν την υλοποίηση νέων 
έργων και τη συντήρηση και την 
ασφάλεια των υφιστάμενων έργων, τόσο 
στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο 
δίκτυο των διαδρόμων του δικτύου ΔΕΔ-
Μ, μεταξύ άλλων με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς 
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υπηρεσίες μεταφορών μεγάλων 
αποστάσεων και να βελτιωθεί η συνοχή 
και η τοπική και διασυνοριακή εδαφική 
συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων στις 
απομακρυσμένες και τις νησιωτικές 
περιοχές·

Or. it

Τροπολογία 14
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή, δεδομένου ότι υφίστανται 
πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, να 
παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό 
μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας, 
ώστε να μπορούν οι πολίτες να 
παρακολουθούν εύκολα τις εξελίξεις και 
τη χρηματοδότηση των υποδομών που 
συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· επισημαίνει ότι, 
κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η 
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από ό,τι 
προβλεπόταν· τονίζει ότι τα εντοπισθέντα 
σφάλματα είναι στο επίπεδο του 
δικαιούχου και ότι, ως εκ τούτου, 
απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση όσον 
αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών·

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή, δεδομένου ότι υφίστανται 
πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, να 
παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό 
μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας, 
ώστε να μπορούν οι πολίτες να 
παρακολουθούν εύκολα τις εξελίξεις και 
τη χρηματοδότηση των υποδομών που 
συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της 
Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· αυτές οι 
μονοαπευθυντικές θυρίδες θα διαθέτουν 
ευρείες συντονιστικές αρμοδιότητες, των 
οποίων θα υπερισχύουν οι κανόνες της 
ΕΕ, με πολυγλωσσική διάσταση, ούτως 
ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται όλες 
τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· επισημαίνει ότι, κατά το 
πέμπτο έτος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η 
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από ό,τι 
προβλεπόταν· τονίζει ότι τα εντοπισθέντα 
σφάλματα είναι στο επίπεδο του 
δικαιούχου και ότι, ως εκ τούτου, 
απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση όσον 
αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών· 
τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διοικητικών διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 15
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. σημειώνει τη σημαντική 
αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών 
μέσων, η οποία παρέχει 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 λειτουργούν 
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· καλεί την Επιτροπή να 
βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε 
να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό 
σύστημα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί 
ότι οι συνολικοί μηχανισμοί 
χρηματοδότησης δεν είναι πιο περίπλοκοι 
από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι 
στόχοι πολιτικής της Ένωσης και να 
διασφαλιστούν η λογοδοσία, η διαφάνεια 
και η δυνατότητα ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 16
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επικροτεί την προσθήκη πυλώνα διαγράφεται·
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στρατιωτικής κινητικότητας στην 
πολιτική για το ΔΕΔ-Μ, με την έγκριση 
του σχεδίου δράσης του Μαρτίου του 
2018 και την πρόταση της Επιτροπής να 
συμπεριληφθεί νέο κονδύλιο ύψους 6,5 
εκατ. EUR για τις ανάγκες στρατιωτικής 
κινητικότητας στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού για τον CEF για την 
περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να αναλυθούν τα κενά που 
υφίστανται ανάμεσα στις στρατιωτικές 
απαιτήσεις και στις απαιτήσεις του ΔΕΔ-
Μ όσον αφορά τη δημιουργία αγωγού για 
έργα διπλής χρήσης τα οποία θα 
μπορούσαν να υποστηριχθούν από τον 
CEF 2021-2027 και να ενισχύσουν το 
ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη 
αυτή αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην 
ολοκλήρωση των υποδομών της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί ταχεία και 
απρόσκοπτη κινητικότητα σε ολόκληρη 
την ήπειρο και, ως εκ τούτου, να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 17
Clare Daly, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επικροτεί την προσθήκη πυλώνα 
στρατιωτικής κινητικότητας στην πολιτική 
για το ΔΕΔ-Μ, με την έγκριση του σχεδίου 
δράσης του Μαρτίου του 2018 και την 
πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί 
νέο κονδύλιο ύψους 6,5 εκατ. EUR για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού για τον CEF 
για την περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αναλυθούν τα κενά 
που υφίστανται ανάμεσα στις 
στρατιωτικές απαιτήσεις και στις 

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την προσθήκη πυλώνα στρατιωτικής 
κινητικότητας στην πολιτική για το ΔΕΔ-
Μ, με την έγκριση του σχεδίου δράσης του 
Μαρτίου του 2018 και την πρόταση της 
Επιτροπής να συμπεριληφθεί νέο κονδύλιο 
ύψους 6,5 εκατ. EUR για τις ανάγκες 
στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για τον CEF για την 
περίοδο 2021-2027·
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απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ όσον αφορά τη 
δημιουργία αγωγού για έργα διπλής 
χρήσης τα οποία θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν από τον CEF 2021-2027 
και να ενισχύσουν το ΔΕΔ-Μ· 
επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη αυτή 
αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην 
ολοκλήρωση των υποδομών της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί ταχεία και 
απρόσκοπτη κινητικότητα σε ολόκληρη 
την ήπειρο και, ως εκ τούτου, να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 18
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επικροτεί την προσθήκη πυλώνα 
στρατιωτικής κινητικότητας στην πολιτική 
για το ΔΕΔ-Μ, με την έγκριση του σχεδίου 
δράσης του Μαρτίου του 2018 και την 
πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί 
νέο κονδύλιο ύψους 6,5 εκατ. EUR για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού για τον CEF 
για την περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αναλυθούν τα κενά που 
υφίστανται ανάμεσα στις στρατιωτικές 
απαιτήσεις και στις απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ 
όσον αφορά τη δημιουργία αγωγού για 
έργα διπλής χρήσης τα οποία θα 
μπορούσαν να υποστηριχθούν από τον 
CEF 2021-2027 και να ενισχύσουν το 
ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη αυτή 
αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην 
ολοκλήρωση των υποδομών της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί ταχεία και απρόσκοπτη 
κινητικότητα σε ολόκληρη την ήπειρο και, 
ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί περαιτέρω η 

11. επισημαίνει ότι η πολιτική για τις 
υποδομές μεταφορών προσφέρει μια 
σαφή ευκαιρία για την αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ των αμυντικών 
αναγκών και των αναγκών των πολιτών 
και των ΔΕΔ-Μ· επικροτεί την προσθήκη 
πυλώνα στρατιωτικής κινητικότητας στην 
πολιτική για το ΔΕΔ-Μ, με την έγκριση 
του σχεδίου δράσης του Μαρτίου του 2018 
και την πρόταση της Επιτροπής να 
συμπεριληφθεί νέο κονδύλιο ύψους 
6,5 εκατ. EUR για τις ανάγκες 
στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για τον CEF για την 
περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να αναλυθούν τα κενά που 
υφίστανται ανάμεσα στις στρατιωτικές 
απαιτήσεις και στις απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ 
όσον αφορά τη δημιουργία αγωγού για 
έργα διπλής χρήσης τα οποία θα 
μπορούσαν να υποστηριχθούν από τον 
CEF 2021-2027 και να ενισχύσουν το 
ΔΕΔ-Μ· επαναλαμβάνει ότι η εξέλιξη αυτή 
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εσωτερική αγορά· αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει το ΔΕΔ-Μ στην 
ολοκλήρωση των υποδομών της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί ταχεία και απρόσκοπτη 
κινητικότητα σε ολόκληρη την ήπειρο, 
καθώς και να ενισχυθεί η ικανότητά μας 
να ανταποκρινόμαστε σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όπως ανθρωπιστικές 
κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή έκτακτα 
περιστατικά πολιτικής προστασίας, και, 
ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 19
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επικροτεί την έναρξη νέων έργων 
που εστιάζονται στην αστική κινητικότητα, 
την αποδοτική υλικοτεχνική υποστήριξη 
και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένου 
του λιμένα του μέλλοντος, αξίας περίπου 
105 εκατ. EUR από την πρόσκληση του 
2017 στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020»· επικροτεί την έγκριση του 
τριετούς προγράμματος εργασίας του 
«Ορίζων 2020» για τις μεταφορές για την 
περίοδο 2018-2020· επαναλαμβάνει τη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
καθοριστεί σχέδιο ανάπτυξης των 
κεντρικών λιμένων σε επίπεδο ΕΕ και να 
αναθεωρηθεί ο αριθμός των κεντρικών 
λιμένων·

12. επικροτεί την έναρξη νέων έργων 
που εστιάζονται στην αστική κινητικότητα, 
την αποδοτική υλικοτεχνική υποστήριξη 
και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένου 
του λιμένα του μέλλοντος, αξίας περίπου 
105 εκατ. EUR από την πρόσκληση του 
2017 στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020»· επικροτεί την έγκριση του 
τριετούς προγράμματος εργασίας του 
«Ορίζων 2020» για τις μεταφορές για την 
περίοδο 2018-2020· επαναλαμβάνει τη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
καθοριστεί σχέδιο ανάπτυξης των 
κεντρικών λιμένων σε επίπεδο ΕΕ, 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοντέλα 
εθνικής διαχείρισης, και να αναθεωρηθεί 
ο αριθμός των κεντρικών λιμένων·

Or. it

Τροπολογία 20
Mario Furore
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. σημειώνει με λύπη του ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη 
του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας ήταν σε μεγάλο 
βαθμό περιττή, και ότι υπήρξαν 
ορισμένες ελλείψεις στη διαχείριση της 
χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την πραγματική ανάγκη 
χρηματοδότησης έργων και να διορθώσει 
τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν, ιδίως 
όσον αφορά πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων·

Or. it

Τροπολογία 21
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
προστεθεί κονδύλιο στους μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς της Ένωσης που 
προορίζονται για τον τουρισμό, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις 
για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
τουριστικού τομέα·

13. πιστεύει ότι ο τομέας του 
τουρισμού είναι εξαιρετικά συνδεδεμένος 
με τον τομέα των μεταφορών· 
επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του 
να προστεθεί κονδύλιο στους μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς της Ένωσης που 
προορίζονται για τον τουρισμό, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις 
για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
τουριστικού τομέα· τονίζει τη σημασία 
και τον οικονομικό αντίκτυπο του εν λόγω 
τομέα στην ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και 
την κοινωνική ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 22
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δημοσιεύει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, ετήσια επισκόπηση των έργων 
μεταφορών και τουρισμού που έχουν 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, όπως 
εφαρμόζεται για τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)·

Or. en


