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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. σημειώνει το σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή στον τομέα των 
μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις γενικευμένες περικοπές που ζήτησε το 
Συμβούλιο·

2. πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για μια πιο ριζική αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, με στόχο την επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και την εξασφάλιση της πλήρους 
ευθυγράμμισης με τη Συμφωνία του Παρισιού·

3. εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και, συνεπώς, θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα των έργων παρά στην 
ποσότητα ή στο μέγεθός τους·

4. επαναλαμβάνει ότι η προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση 
του προγράμματος InvestEU1 περιέχει μια γενική διάταξη —που ισχύει για κάθε 
χρηματοδότηση που σχετίζεται με τον τομέα των μεταφορών— η οποία προβλέπει ότι 
«έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν είναι επιλέξιμα 
για στήριξη» και ότι όλα τα έργα «ελέγχονται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχουν 
περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, υπόκεινται σε έλεγχο 
κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας»·

5. τονίζει ότι, πέραν του καίριου ρόλου της για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του InvestEU, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
αναθεώρηση της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 
η οποία προβλέπεται για το 2020, να προλειάνει το έδαφος για μια πιο ριζική 
αναμόρφωση της χρηματοδότησης που παρέχει η Τράπεζα στον τομέα των μεταφορών· 
καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα στάδια της 
αναθεώρησης της πολιτικής της στον τομέα των μεταφορών·

6. πιστεύει ότι οι δαπάνες του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα 
των μεταφορών μπορούν να βελτιωθούν με την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της 
χρηματοδότησης που παρέχεται για τρόπους μεταφοράς μηδενικών εκπομπών· 
επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής για συγχρηματοδότηση της αποκατάστασης 
των περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν αποξηλωθεί 
ή εγκαταλειφθεί, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις διασυνοριακές περιφέρειες και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω αυτά τα έργα από τη βάση προς την κορυφή τα 
οποία συμβάλλουν στο εκ νέου άνοιγμα των συνόρων στην ΕΕ, όπου αυτά 
εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά το ποσό εντός 

1 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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της γραμμής του προϋπολογισμού για τον CEF που προορίζεται για τη 
συγχρηματοδότηση της αποκατάστασης περιφερειακών ελλειπουσών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων που αποξηλώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
περαιτέρω εξηλεκτρισμός των σιδηροδρομικών υποδομών και να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS)· σημειώνει ότι στον προϋπολογισμό του CEF θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη μέτρα μείωσης του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο και 
αποτελεσματικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την αναμόρφωση των άνετων ευρωπαϊκών 
νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως βιώσιμης εναλλακτικής στις πτήσεις μικρών 
αποστάσεων και στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού δικτύου 
ποδηλατοδρόμων με το ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο·

9. υπό το πρίσμα του πολύ υψηλού αριθμού θανάτων και τραυματισμών που 
προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα, και της νέας οδηγίας για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών, με τη διάταξη που προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου λαμβάνονται 
υπόψη», επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν περαιτέρω 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των μεταφορών επιβατών σε 
διάφορα μεταφορικά μέσα και να εστιάζουν στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών 
του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και άλλοι χρήστες μέσων 
μικροκινητικότητας·

10. θεωρεί απαραίτητη την ισχυρότερη διάρθρωση της χρηματοδότησης των αστικών 
μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προκειμένου να 
ενισχυθεί ο μετασχηματισμός της αστικής κινητικότητας·

11. ζητεί να ενισχυθεί η διαφάνεια του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και των 
αξιολογήσεων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών σε διαφανείς 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης της ανάπτυξης μεγάλων έργων με 
συνολικό όγκο επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες στη 
διαφθορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια διαφανής και ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών στον τομέα 
των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· επιμένει ότι οι αναθέτουσες αρχές 
και οι προσφέροντες για τα εν λόγω έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να συνάπτουν 
σύμφωνα ακεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα παρακολουθούνται από τρίτα μέρη 
όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με δεσμεύσεις βέλτιστων πρακτικών και διαφάνειας·

13. θεωρεί ότι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τα έργα στον τομέα των μεταφορών δεν 
πρέπει πλέον να εστιάζονται σε βραχυπρόθεσμες οικονομικές αναλύσεις αλλά στην 
ολοκληρωμένη κατανόηση του συνολικού βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
εξωτερικού κόστους, με γνώμονα την πρόσφατη μελέτη για τα εξωτερικά επακόλουθα 
και την εσωτερίκευση του κόστους που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, και 
η οποία αποκάλυψε ότι το συνολικό ύψος του εξωτερικού κόστους του τομέα των 
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μεταφορών εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 1 000 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (Μελέτη 
σχετικά με τα βιώσιμα τέλη χρήσης για τις μεταφορικές υποδομές και την εσωτερίκευση των εξωτερικών 
παραγόντων των μεταφορών, https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οντότητα και/ή 
πρόσωπο -European Federation for Transport and Environment (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών 

και Περιβάλλοντος) - 58744833263-19Community of European Railway and Infrastructure Companies (Κοινότητα Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων και Διαχειριστών Υποδομών) - 7574621118-27


