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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. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τον τομέα μεταφορών της ΕΕ, που θα 
λαμβάνει υπόψη τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις τρέχουσες πολιτικές 
προτεραιότητες που σχετίζονται με την πολιτική μεταφορών της ΕΕ· 

2. τονίζει ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης και τη βιωσιμότητά της· Ζητεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση της πολιτικής 
μεταφορών της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν ανάπτυξη, απασχόληση και 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και δη στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· ζητεί 
πρόσθετες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, καθώς και στην κοινωνική και 
εδαφική συνοχή· 

3. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη ο προϋπολογισμός του 2021 να αντικατοπτρίζει τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζει το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 14ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και 
επισημαίνει ότι οφείλει αυτός να παράσχει τα αναγκαία χρηματοδοτικά κονδύλια τόσο 
για έργα που έχουν ήδη αρχίσει στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ όσο και για νέα έργα 
βασισμένα στο ΠΔΠ 2021-2027· 

4. φρονεί ότι η χρηματοδότηση των μεταφορών στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένη με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για πλήρη ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του 
Παρισιού· 

Η σημασία των μεταφορών στην επίτευξη των σκοπών της Πράσινης Συμφωνίας

5. επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορές πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050·

6. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τον καθοριστικό ρόλο μιας επαρκούς χρηματοδότησης για 
έργα στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να επισπευσθούν η μετάβαση σε μια 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και η υλοποίηση των νομοθετικών προτεραιοτήτων 
της Πράσινης Συμφωνίας μέσω μέτρων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και 
τονώνουν τις πολυτροπικές μεταφορές, την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης και 
διασυνδεδεμένης πολυτροπικής κινητικότητας και την αύξηση της παραγωγής και της 
διευρυμένης χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων·

Ώθηση στα εμβληματικά προγράμματα 

7. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η αύξηση των κονδυλίων για τα εμβληματικά 
προγράμματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ: 

– υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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(CEF) στην προώθηση της ανάπτυξης ενός ιδιαίτερα αποδοτικού, βιώσιμου και 
διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ-Μ) στους τομείς των υποδομών 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών· επαναλαμβάνει ότι η έγκαιρη 
ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ θα συμβάλει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης, καθώς και στην προώθηση των στόχων της ΕΕ για 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση των 
κονδυλίων CEF-Μεταφορές για το ΠΔΠ 2021-2027 και αντίστοιχη απόφαση 
σχετικά με την κατανομή τους για το 2021·

– ζητεί, συνεπώς, αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» σε 120 δισεκατομμύρια EUR (τιμές 2018) και για την συνιστώσα 
«Έξυπνες πόλεις και ενοποιημένες μεταφορές», αρχής γενομένης από το 2021· 

Διατήρηση υφιστάμενων πολιτικών

8. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για υποδομές μεταφορών 
οφείλει να επιδιώκει τον απορρέοντα από τις Συνθήκες στόχο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει 
η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της ΕΕ στην προώθηση και ενίσχυση της 
εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
διατήρηση της χρηματοδότησης των ΔΕΔ-Μ ως τμήματος της πολιτικής συνοχής· 

Ειδικό κονδύλιο για έναν βιώσιμο τουρισμό 

9. ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θέσπιση ειδικού κονδυλίου για βιώσιμο τουρισμό που θα 
αντικατοπτρίζει καλύτερα και τη σημασία του τουρισμού στην οικονομία της ΕΕ, και 
τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ για να τον καταστήσει πιο βιώσιμο· 

Χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών

10. τάσσεται υπέρ της αύξησης του κονδυλίου του ταμείου InvestEU που προορίζεται για 
βιώσιμες υποδομές σε 14 δισεκατομμύρια EUR (τιμές 2018) για την περίοδο 2021-2027 
και ζητεί τη δέουσα κατανομή του στον προϋπολογισμό του 2021· 

11. θεωρεί ότι έργα μεταφορών χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) πρέπει να δίνουν 
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ·

12. τονίζει τη σημασία ενός απλούστερου και αποδοτικότερου συστήματος ιδίων πόρων, 
ικανού να επιφέρει ουσιαστική μείωση του ποσοστού των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ 
και να εγγυηθεί την επαρκή χρηματοδοτική κάλυψη των δαπανών της ΕΕ·

Οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις

13. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που αναλαμβάνουν οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις για 
τη βελτίωση των επιδόσεων του τομέα των μεταφορών και για την προώθηση της 
μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου και κανόνων· 
επισημαίνει πόση σημασία έχει να λαμβάνουν οι εν λόγω οργανισμοί και κοινές 
επιχειρήσεις επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· 
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14. επισημαίνει συγκεκριμένα τον καίριο ρόλο που έχουν να παίξουν ο Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και η κοινή επιχείρηση Shift2Rail για 
να γίνει πραγματικότητα η μόνιμη στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές 
συγκοινωνίες· τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην προσπάθεια να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές φθηνότερες, 
αποδοτικότερες και ελκυστικότερες· 

15. επισημαίνει συγκεκριμένα τον ρόλο που έχουν να παίξουν οι κοινές επιχειρήσεις Clean 
Sky 2 και SESAR και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας (EASA) στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 ανά επιβάτη· 
τονίζει τα πολύ καλά αποτελέσματά της και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η 
επιχείρηση Clean Sky 2 στην προσπάθεια να επισπευσθεί ξεκάθαρα η έλευση εκείνων 
των πράσινων τεχνολογιών που αποσκοπούν στη μείωση του CO2 και των εκπομπών 
αερίων, καθώς επίσης και των επιπέδων θορύβου των αεροσκαφών· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση στήριξη που παρέχει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στις προσπάθειες των κρατών 
μελών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για τη συνδρομή 
του στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στην παρακολούθηση των 
εκπομπών· πιστεύει ότι, εάν ο Οργανισμός λάβει πρόσθετους πόρους, μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για τον μετριασμό 
των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και για τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας του θαλάσσιου τομέα· 


