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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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 %)·

2. επισημαίνει ότι το 2018 διατέθηκαν 4 248 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και 2 454 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για τις πολιτικές 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), 
για την ασφάλεια των μεταφορών και για τους οργανισμούς μεταφορών για τα 
δικαιώματα των επιβατών, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών (πρόγραμμα «Ορίζων 2020»)· επίσης σημειώνει ότι ο Εκτελεστικός 
Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) διαχειρίστηκε 3 708,4 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 1 950,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών που 
εγκρίθηκαν για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κεφάλαιο 06 02) και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (έρευνα και καινοτομία σχετικά με τις μεταφορές – 
Κεφάλαιο 06 03)·

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 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·

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–
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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 
κραδασμών που προκαλούνται από σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές·

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·

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·

7. επισημαίνει ότι το 2018 το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τις πληρωμές που συνδέονται 
με την κινητικότητα και τις μεταφορές, υπαγόμενες στο κεφάλαιο «Ανταγωνιστικότητα 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας για το 
2017· επικροτεί το πόρισμα ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος του «CEF–
Μεταφορές» και του προηγούμενου προγράμματος ΔΕΔ-Μ, που αποτελούν τα βασικά 
στοιχεία των πληρωμών για την κινητικότητα και τις μεταφορές, είναι μικρότερο του 
1 %· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των πράξεων στο σύνολο του κεφαλαίου 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» κατέληξε σε εκτιμώμενο 
συνολικό επίπεδο σφάλματος 4,2 %, το οποίο υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας·

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·

9. επικροτεί την εφαρμογή των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου προς τη 
ΓΔ MOVE όσον αφορά την εποπτεία της κοινής επιχείρηση Shift2Rail και το σύστημα 
παρακολούθησης των πολιτικών για την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων 
μεταφορών·
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10. τονίζει τη σημασία της πρόσληψης άκρως εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στη ΓΔ MOVE και στον INEA, η οποία είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση των απαιτητικών τους ρόλων·

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 εσωτερική αγορά·

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·

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·

14. προτείνει, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018.


