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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις 
πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Εισαγωγή

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα 
της Ευρώπης, ότι ο τομέας των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του ΑΕγχΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, εκτός από το ότι 
καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ προσώπων και κοινοτήτων και το ότι παρέχει το 
δίκτυο με το οποίο καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη στο ενδοευρωπαϊκό εμπόριο και στη 
συνέχεια η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά 
τη δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της κοινωνικής, της οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής, την προώθηση της απασχόλησης και του εμπορίου και την ενίσχυση του τομέα 
του τουρισμού, και ότι μαζί με ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα μεταφορών 
μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των ατυχημάτων των εκπομπών άνθρακα και της 
εξάρτησης από το πετρέλαιο, της ρύπανσης και της συμφόρησης·

2. σημειώνει τη σημασία του τομέα των μεταφορών για την ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική, τόσο στο επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος όσο και στο επίπεδο 
του αριθμού των θέσεων εργασίας· θεωρεί  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει επιπλέον 
ηγετική θέση στη βιομηχανία του τομέα της τεχνολογίας των μεταφορών 
(αεροναυπηγική, τραίνα μεγάλης ταχύτητας, ευφυή συστήματα διαχείρισης των 
μεταφορών, προηγμένα συστήματα ελέγχου, συστήματα ασφάλειας και 
διαλειτουργικότητας, ERMTS, SESAR, μηχανική ασφαλών και βιώσιμων υποδομών, 
κλπ.), οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα χρηματοπιστωτικό πλαίσιο το 
οποίο να της επιτρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει την ηγετική της θέση στον 
βιομηχανικό αυτό τομέα· πιστεύει ότι η προσεχής χρηματοδοτική περίοδος πρέπει να 
αποτελέσει την ευκαιρία ώστε οι ευρωπαϊκές μεταφορές να εδραιώσουν την ηγετική τους 
θέση στις πράσινες, τις ασφαλείς και ευφυείς τεχνολογίες, οι οποίες θα προκαλέσουν 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και οικονομική και κοινωνική συνοχή· Εκτιμά 
ότι η προσεχής οικονομική περίοδος πρέπει να αποτελεί την ευκαιρία ώστε οι 
ευρωπαϊκές μεταφορές να εδραιώσουν την ηγετική τους θέση στις πράσινες, τις ασφαλείς 
και ευφυείς τεχνολογίες, οι οποίες θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη οικονομική 
ανάπτυξη και οικονομική και κοινωνική συνοχή·

3. θεωρεί ότι είναι προφανές, από την άποψη των προκλήσεων πολιτικής και των 
δημοσιονομικών πόρων για την περίοδο μετά το 2013, ότι σχεδόν όλοι οι εγκριθέντες 
στόχοι της ΕΕ, που εκφράζονται είτε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 είτε σε άλλα πλαίσια, 
εξαρτώνται από ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό καθώς και 
προσβάσιμο τομέα μεταφορών·

4. σημειώνει ότι η Στρατηγική ΕΕ 2020 αποσκοπεί σε μία ευφυή, βιώσιμη και συνολική 
ανάπτυξη, μέσω της γνώσης και της καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης που θα 
μπορεί να δημιουργήσει μία πράσινη και ταυτοχρόνως ανταγωνιστική οικονομία, της 
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προώθησης της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής ως εγκάρσιων κατευθυντήριων 
γραμμών οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ενίσχυση του τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού·

5. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα μιας χρηματοπιστωτικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές δαπάνες 
της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας· σημειώνει 
ότι, ενώ η επικάλυψη ή η μετατόπιση των επενδύσεων και των δαπανών οι οποίες είναι 
προτιμότερο να πραγματοποιούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χάνονται ευκαιρίες για τη διευκόλυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, που μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ στον τομέα 
των μεταφορών σε εθνικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο μπορεί να παράσχει·

6. υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ειδικευμένες υπηρεσίες της 
ΕΕ στο θέμα της ενσωμάτωσης των συστημάτων μεταφορών ως προς την ασφάλεια, τη
διαλειτουργικότητα και τη λειτουργικότητα· εκφράζει ανησυχία λόγω του διευρυνόμενου 
χάσματος μεταξύ των ευθυνών τους και των δημοσιονομικών μέσων που τους 
διατίθενται·

7. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν ένα 
από τα καλύτερα παραδείγματα τομέων στους οποίους η EE μπορεί να καλύπτει κενά και 
να επιτυγχάνει αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί ότι η στοχοθετημένη 
χρηματοδοτική στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει στην εκκίνηση άλλων 
σημαντικών σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό εμπορικό δυναμικό 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν σε 
εφαρμογή τεράστιας κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τομέα των 
υποδομών, ότι για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει εξαιρετικά 
μεγάλο στρατηγικό συμφέρον να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές ώστε να θέσει τα 
θεμέλια για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα 
ευρωπαϊκό κεντρικό δίκτυο μεταφορών το οποίο θα εξασφαλίζει έναν περισσότερο 
αποδοτικό από άποψη ενέργειας τομέα μεταφορών και το οποίο θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει την αλλαγή κατεύθυνσης της ροής φορτίων και επιβατών προς περισσότερο 
βιώσιμους και προσβάσιμους τρόπους μεταφοράς· παρατηρεί ότι η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να έχει ως στόχο τις κύριες προτεραιότητες - άρση των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και διατροπικές συνδέσεις·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο διαμόρφωσης μιας 
ολοκληρωμένης ενωσιακής πολιτικής για τις εσωτερικές πλωτές οδούς - έχοντας κατά 
νου τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς με πλοίο στο ολοκληρωμένο δίκτυο ποταμών και 
καναλιών της Ευρώπης και το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει 37.000 πλωτές οδούς που 
συνδέουν εκατοντάδες πόλεων και βιομηχανικών περιοχών και ότι 20 από τα 27 κράτη 
μέλη έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς - καθώς και να παράσχουν την κατάλληλη 
υποστήριξη για το σκοπό αυτό από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών 
μελών·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη– δεδομένων των δυνατοτήτων δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας που παρέχουν οι οικολογικά αποδοτικές μεταφορές – υποστήριξης, μέσω 
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πολιτικών της ΕΕ και χρηματοοικονομικών μέσων, της ανάπτυξης της απαιτούμενης 
υποδομής για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και της ένταξής τους σε ένα πανευρωπαϊκό 
ευφυές ενεργειακό δίκτυο, το οποίο θα είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιεί ενέργεια 
που θα παράγεται τοπικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Διευρωπαϊκά δίκτυα

10. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην προστιθέμενη αξία του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα έργα προτεραιότητας του οποίου είναι όλα διεθνικά και η 
προστιθέμενη αξία του οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός 
αποτελεσματικού, πολυτροπικού και συνεκτικού μεταφορικού δικτύου της ΕΕ, 
αντιμετωπίζοντας τα θέματα της έλλειψης προσβασιμότητας και χαμηλής 
διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφόρων περιοχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
σύνδεσης της ενδοχώρας με λιμάνια, σε διασυνοριακά τμήματα έργων και στο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν οι επενδύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης στρατηγικών έργων·

11. υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης για την περίοδο 1996-2020 για έργα ΔΕΔ-Μ 
εκτιμώνται σε 900 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 δισ. απομένει να χορηγηθούν, και σε 
395 δισ. ευρώ για 30 έργα τρέχουσας προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ εκ των οποίων 270 δισ. 
απομένει να χορηγηθούν·

12. σημειώνει στο πλαίσιο αυτό ότι για τα έργα προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ, εξαιρουμένου 
του Galileo, οι δαπάνες της ΕΕ συνολικού ύψους 47,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (30,8%) 
έχουν οδηγήσει σε επενδύσεις 106,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από άλλες πηγές για αυτά τα 
ίδια έργα κατά το διάστημα της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής, και ότι τα 
αντίστοιχα ποσά για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ είναι συνολικά 105 δισεκατομμύρια ευρώ (27%) 
και 285 δισεκατομμύρια ευρώ (73%)·

13. υπενθυμίζει ότι οι βασικοί χρηματοδότες του ΔΕΔ-Μ είναι τα κράτη μέλη, οι Περιφέρειες 
και η Ένωση, με την Ένωση να συνεισφέρει μέσω του προϋπολογισμού για το ΔΕΔ-Μ 
και των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ότι κατά την τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο (2007-2013) χρηματοδοτείται το 15% των απαραίτητων
επενδύσεων για την ολοκλήρωση των έργων που αναμένονταν να πραγματοποιηθούν 
εντός αυτού του χρονικού πλαισίου και ότι, καθώς το κόστος υλοποίησης μεγάλων έργων 
υποδομής είναι πιθανό να αυξηθεί, το συνολικό διαθέσιμο κονδύλιο για επενδύσεις στον 
τομέα μεταφορών στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2014 θα είναι 
καίριας σημασίας για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

14. σημειώνει συγκεκριμένα ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία 
επικεντρώνεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υπάρχουν 
διατάξεις για το ΔΕΔ-Μ όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα εργαστεί με στόχο:

- ...«να κινητοποιήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ (το ΔΕΔ μεταξύ άλλων) ως μέρος 
μιας συνεκτικής στρατηγικής που συνδυάζει τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και από τους 
εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης»,

- ... «να επιταχύνει την εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την 
Ευρώπη με σκοπό να αντιμετωπιστούν κρίσιμα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδίως 
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τα διασυνοριακά τμήματα και οι συνδυασμένοι κόμβοι (πόλεις, λιμάνια, πλατφόρμες 
υλικοτεχνικής υποστήριξης)·»

15. ζητεί ως εκ τούτου αύξηση των συνολικών πόρων καθώς και αυξημένο συντονισμό 
μεταξύ των διαθέσιμων πόρων για το ΔΕΔ-Μ και της χρηματοδότησης για τη συνοχή για 
έργα μεταφορών (επί του παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη συνοχή) και η διάθεση 
του ποσού αυτού από το Ταμείο Συνοχής να εξαρτάται από την τήρηση των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, και η χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση εθνικής χρηματοδότησης για το κεντρικό και το 
συνεκτικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και τη συστηματική εφαρμογή των εργαλείων της οδηγίας 
2008/96/EΚ·

16. ζητεί να αναπτυχθούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης για το ΔΕΔ-Μ, ιδιαίτερα μέσω της 
διάθεσης ίδιων πόρων προερχόμενων από τις μεταφορικές δραστηριότητες (earmarking), 
τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της ΕΤΕ και τη βελτίωση των μηχανισμών 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και των ενισχύσεων των 
τεχνολογιών τους·

17. θεωρεί ότι τα έσοδα που προέρχονται από την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους θα 
πρέπει να προορίζονται ειδικά για την κινητικότητα και, ως εκ τούτου, να διευκολύνουν 
τη ΣΔΙΤ, μεταξύ άλλων στα έργα στον τομέα μεταφορών 

18. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση για τη συνοχή για έργα μεταφορών θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο πλαίσιο της νέας δημοσιονομικής προοπτικής με σαφείς δεσμεύσεις εκ 
μέρους των κρατών μελών για τη συγχρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων αυτών 
στον τομέα των μεταφορών· η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για 
τις χώρες που επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια σύγκλισης και ότι η επιτυχής 
υλοποίηση των έργων αυτών μεταφορών στις εν λόγω χώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τη συνοχή·

19. σημειώνει ότι μόνο το 0,5% του προϋπολογισμού για το ΔΕΔ-Μ για την περίοδο 2007-
2013 δεν έχει εκταμιευθεί, αλλά επιμένει ότι η δέσμευση της ΕΕ για χρηματοδότηση δεν 
μπορεί να εκτείνεται επ’ αόριστον για τα έργα που δεν προχωρούν επειδή η απαραίτητη 
αντίστοιχη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς δεν θα καταστεί 
διαθέσιμη πριν από το 2015·

Marco Polo

20. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Marco Polo αποσκοπεί να απαλλάξει το ευρωπαϊκό οδικό 
δίκτυο από ετήσιο όγκο 20 δισεκατομμυρίων τονοχιλιομέτρων εμπορευμάτων, που 
ισοδυναμεί με τη μετακίνηση περισσότερων από 700.000 φορτηγών ετησίως μεταξύ 
Παρισιού και Βερολίνου, μέσω της στροφής της μεταφοράς εμπορευμάτων σε άλλους 
τρόπους μεταφοράς· σημειώνει τη σημασία της για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλού άνθρακα, μια μετάβαση που θα απαιτήσει σημαντική και καλά συντονισμένη 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο ενός προϋπολογισμού 
προγράμματος ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013, 
δημιουργούνται κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που ισοδυναμούν με 10 ευρώ 
περίπου για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται και ότι δεν υπάρχουν απευθείας ισοδύναμα 
μεγέθη του προγράμματος Marco Polo σε επίπεδο κρατών μελών·
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21. συνιστά να διερευνηθεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης εγγυήσεων δανείου ως εργαλείου για 
το πρόγραμμα Marco Polo·

22. επισημαίνει ότι ο κανονισμός Marco Polo II, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2009, 
έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του προγράμματος για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης έχουν προσαρμοστεί στις 
συνθήκες της αγοράς·

Galileo

23. επιμένει ότι το Galileo είναι ένα πρόγραμμα μείζονος στρατηγικής σημασίας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως ενόψει της δέσμευσης για επενδύσεις σε παρόμοια συστήματα 
από εθνικούς στρατιωτικούς προϋπολογισμούς άλλων οικονομιών, όπως η Κίνα, η Ινδία 
και η Ρωσία, και ότι ένα σενάριο όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ωφεληθούν από τις πολλαπλές ευκαιρίες στον τομέα της οικονομίας, του περιβάλλοντος, 
της καινοτομίας, της έρευνας και της απασχόλησης που προσφέρονται από την Ευρώπη 
και το δικό της δορυφορικό σύστημα πλοήγησης δεν είναι επιθυμητό· θεωρεί, επιπλέον, 
ότι εάν μια υπηρεσία περιοριστεί ή απενεργοποιηθεί, οι ενδεχόμενες διαταραχές στις 
επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα, τις μεταφορές, την αεροπλοΐα, τις επικοινωνίες κ.λπ., 
για να αναφέρουμε μόνο λίγες, θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρές (π.χ. όσον αφορά τα έσοδα 
για τις επιχειρήσεις, την οδική ασφάλεια κ.λπ.)· υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αναγνώρισε το γεγονός αυτό όταν αύξησε τα ανώτερα όρια για την 
κατηγορία 1α στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής προκειμένου να 
διευκολύνει τη συνέχιση των επενδύσεων στο πρόγραμμα Galileo·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο ριζικής αύξησης 
της χρηματοδότησης για την έρευνα για την εφαρμογή GNSS, προκειμένου να δοθεί η 
ευκαιρία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις ΜΜΕ και άλλους φορείς να αυξήσουν το 
επίπεδο αποδοχής τους στην παγκόσμια αγορά GNSS και να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία της ΕΕ σε ένα τομέα στον οποίο βασίζεται περισσότερο από το 6% του 
συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ·

25. σημειώνει ότι η ανάπτυξη και η πρακτική εφαρμογή συστημάτων ευφυών μεταφορών και 
παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης θα ωφεληθούν σημαντικά από το 
Galileo·

26. επιμένει ότι, δεδομένων της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης που συνεπάγεται η 
υλοποίηση έργων όπως το Galileo ή ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, με το τεχνολογικό 
σκέλος του SESAR, και του ύψους των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, είναι αναγκαία η επαρκής και συνεπής χρηματοοικονομική 
δέσμευση όσον αφορά στις διάφορες περιόδους δημοσιονομικού προγραμματισμού 
προκειμένου να διασφαλισθούν η επιτυχής υλοποίησή τους και πρόσθετα οφέλη, και 
ειδικότερα να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του SESAR ως προϋπόθεση για την πλήρη 
πραγματοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού·

27. σημειώνει ότι η επιταχυνθείσα εφαρμογή του σχεδίου για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό 
και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη του τεχνολογικού σκέλους του SESAR, που πρόκειται 
να αρχίσει το 2014, έχουν χαρακτηρισθεί ως βασική προτεραιότητα για την επίτευξη 
ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη 
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και ότι το έργο SESAR θα καταστήσει δυνατή τη μείωση του κόστους διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας κατά το ήμισυ, τη βελτίωση των επιδόσεων ασφαλείας επί 10 και 
τη μείωση κατά 10% του περιβαλλοντικού αντίκτυπου κάθε πτήσης·

ERTMS

28. σημειώνει τη σημασία του προγράμματος ERMTS για τη διαλειτουργικότητα των 
σιδηροδρόμων και για την υλοποίηση της αλλαγής στον τρόπο εκτέλεσης των 
μεταφορών· πιστεύει ότι η ανάπτυξη του ERTMS έχει εσχάτως υποστεί τις συνέπειες της 
οικονομικής ύφεσης όσον αφορά τον ρυθμό και το ύψος των δημοσίων επενδύσεων, 
όπως και πολλά άλλα προγράμματα υποδομών στον τομέα των μεταφορών· αναγνωρίζει 
την ευρωπαϊκή διάσταση και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος, οπότε ζητεί 
κατά τα προσεχή έτη η ΕΕ να δώσει δημοσιονομική προτεραιότητα στο ERMTS, και 
ειδικότερα στα διασυνοριακά τμήματά του.

Θαλάσσια πολιτική

29. θεωρεί ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει να ακολουθείται και να 
προσανατολίζεται προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις παράκτιες 
ζώνες και τις θαλάσσιες λεκάνες και την υποστήριξη της γαλάζιας ανάπτυξης και μιας 
βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020· επιμένει να τεθούν 
στη διάθεση αυτής της πολιτικής τα κατάλληλα δημοσιονομικά μέσα·

Νέα μέσα χρηματοδότησης

30. ζητεί να αναπτυχθούν νέα μέσα χρηματοδότησης, τόσο μέσω της αναθεώρησης της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την χορήγηση περισσότερων 
δανείων στα καινοτόμα προγράμματα στον τομέα των μεταφορών όσο και μέσω της 
χρησιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από την φορολόγηση των βαρέων 
οχημάτων και της εμπορίας των ποσοστώσεων εκπομπών CO2 του τομέα εναέριων 
μεταφορών, με σκοπό την χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων για την μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχετικών μέσων μεταφοράς·

Τουρισμός

31. υπενθυμίζει τη σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την ευρωπαϊκή 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και για ορισμένες χώρες και περιφέρειες όπου αυτός 
αποτελεί οικονομικό και κοινωνικό στυλοβάτη· εφιστά την προσοχή στη νέα διάταξη για 
τον τουρισμό που περιλαμβάνεται πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία δίδει στο 
Κοινοβούλιο νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού για πρώτη φορά, και 
στην ανάγκη να ασκηθούν αυτές οι αρμοδιότητες ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερος ο 
τομέας αυτός· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί 
κονδύλιο του προϋπολογισμού ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του τουρισμού και να 
εκφραστεί αυτή η νέα πρόκληση και επιμένει ότι στο μέλλον πρέπει να παρέχονται 
επαρκή επίπεδα στήριξης της ΕΕ για τον τουρισμό μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού 
κονδυλίου του προϋπολογισμού για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική 
κληρονομιά και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη 
συνδρομή, όπου είναι απαραίτητο, των Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων ταμείων.
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