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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αποδείχθηκε, τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν 
για την υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 είναι τελείως ανεπαρκή και ότι απαιτούνται πρόσθετοι 
πόροι για να ολοκληρωθεί το δίκτυο και να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

1. τονίζει τον υπέρτατης σημασίας ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ 
ο οποίος αποτελεί τον κύριο άξονα της εσωτερικής αγοράς και τη βάση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών καθώς και για την οικονομική, την κοινωνική και την 
εδαφική συνοχή· υπενθυμίζει ότι το τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 6,3% του 
ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και απασχολεί περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους·

2. υπενθυμίζει τις τεράστιες οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας των μεταφορών όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων,
της ανταγωνιστικότητάς του και των δικτύων του·

3. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο 
βασικός στόχος της ΕΕ που συνίσταται στην κατά 60% μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990 έως το 
2050, να στηριχθούν περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφοράς, να προωθηθούν οι 
συνδυασμένες μεταφορές και να προαχθεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα που βασίζεται 
στις αρχές της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των μεταφορών·

4. επισημαίνει τις ανισότητες που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών 
στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και τη σημασία ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών στα 
νέα κράτη μέλη, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ομοιόμορφα ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού 
χώρου μεταφορών·

5. τονίζει ότι το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που διατίθεται για επενδύσεις στον 
τομέα των μεταφορών στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα είναι 
ζωτικής σημασίας τόσο για την υλοποίηση των TEN-T όσο και για την έρευνα που 
απαιτείται στον τομέα των μεταφορών ώστε η Ένωση να εξακολουθήσει να κατέχει 
ηγετική θέση στον τομέα της βιώσιμης και καινοτόμου τεχνολογίας μεταφορών· καλεί 
συνεπώς τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής·

6. τονίζει ότι οι μεταφορές και η κινητικότητα έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά και, για το λόγο αυτό, επιμένει ότι η Ένωση πρέπει να αυξήσει 
σημαντικά – και όχι να μειώσει - τις στοχοθετημένες επενδύσεις στην υποδομή των TEN-
T και την έρευνα στον τομέα των μεταφορών, καθόσον οι επενδύσεις αυτές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά και κατ’ άμεσο τρόπο στην αντιμετώπιση δύσκολων οικονομικών 
καταστάσεων με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης της οικονομίας και 
της απασχόλησης στην ΕΕ·
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7. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση Συνδέοντας την 
Ευρώπη (CEF) και την προτεινόμενη σε αυτήν αύξηση των υπό κεντρική διαχείριση 
ποσών χρηματοδότησης που προβλέπονται για τα TEN-T, και θεωρεί ότι τα εν λόγω ποσά 
είναι ρεαλιστικά και τα ελάχιστα απαιτούμενα· εκτιμά ότι, για να δημιουργηθεί το 
προσδοκώμενο πολλαπλασιαστικό φαινόμενο («μόχλευση») στον τομέα των μεταφορών, 
οι πιστώσεις που διατίθενται πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% των 
εκτιμώμενων αναγκών (500 δισεκατομμύρια ευρώ για τα TEN-T έως το 2020) και ότι, 
εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να περικόψει σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλι, πρέπει 
να διενεργηθεί επίσης εκτενής αναθεώρηση του καταλόγου των προεπιλεγέντων έργων 
μεταφοράς που μνημονεύονται στο Παράρτημα του κανονισμού για την CEF·

8. τονίζει ότι ζητήματα όπως εκείνο της κατανομής του χρηματοδοτικού κονδυλίου της CEF 
μεταξύ των διαφόρων τομέων, ο όγκος που χρησιμοποιείται για χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς ή οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων από το Ταμείο Συνοχής στις 
μεταφορικές υποδομές στο πλαίσιο της CEF, δεν υπάγονται στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο αλλά στη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την CEF·

9. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εντείνει τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, όπως είναι τα ομόλογα εκτέλεσης έργων, στον τομέα των μεταφορών· 
εκτιμά ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα επιτρέψουν να έχει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, προσελκύοντας και άλλους επενδυτές σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος εμπορικώς μεν βιώσιμα, αλλά μη επαρκώς χρηματοδοτούμενα από τις 
αγορές· υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη χρηματοδότηση 
μεταφορικών υποδομών με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον συντονισμό της CEF με τις άλλες πηγές 
χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για τα TEN-T, ιδιαίτερα με το Ταμείο Συνοχής και 
με το Πρόγραμμα Horizon 2020·

11. τονίζει ότι τα πρόσθετα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση στο πλαίσιο της CEF και τούτο για να αποφέρουν 
σαφή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ για έργα μεταφορικών υποδομών στο πλαίσιο 
των ΤΕΝ-Τ, ειδικά στις υπαγόμενες στην πολιτική συνοχής χώρες· επισημαίνει μια 
πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου1, σύμφωνα με την οποία οι 
χρηματοδοτικοί πόροι του Ταμείου Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων δεν 
χρησιμοποιούνται πάντα με την ίδια αποτελεσματικότητα· εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν ορισμένα κράτη μέλη 
σε θέματα μηχανολογίας έργου, καθώς και στην ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των 
διαφόρων έργων· τονίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής θα στηρίζεται στην αρχή της 
επένδυσης χρημάτων εντός της επικρατείας της δικαιούχου χώρας στο πλαίσιο του 
συμπεφωνημένου έργου TEN-T, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του κανονισμού για την 
CEF και ότι η κεντρική διαχείριση αυτών των πρόσθετων 10 δισεκατομμυρίων ευρώ του 
Ταμείου Συνοχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει ή να περιορίζει τη 
συμμετοχή των υπαγόμενων στην πολιτική συνοχής χωρών στην εκτέλεση και 
χρηματοδότηση έργων μεταφοράς, δυνάμει της CEF, με ποσά πέρα και άνω των 10 

                                               
1 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: Χρησιμοποίηση των 

διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για τη συγχρηματοδότηση υποδομών μεταφορών σε θαλάσσιους 
λιμένες: είναι αποτελεσματική μια τέτοια επένδυση;
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δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Συνοχής·

12. τονίζει ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 προσφέρει μεγαλύτερη 
δημοσιονομική ευελιξία τόσο εντός εκάστου τομέα όσο και μεταξύ τομέων· τονίζει 
συνεπώς ότι είναι σημαντικό να εξακολουθήσουν η CEF και η πολιτική συνοχής να 
υπάγονται σε έναν ενιαίο τομέα και αντιτίθεται στην ιδέα του χωρισμού σε υποτομείς· 

13. επισημαίνει την ανάγκη αποτελεσματικότερων κινήτρων για τα έργα, όπως είναι η αρχή 
«use it or lose it» («ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις»), που εξασφαλίζει μια καλύτερη 
υλοποίηση των έργων·

14. υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει ρεαλιστική σύνδεση ανάμεσα στον 
αριθμό των προεπιλεγέντων έργων που εμφαίνονται στο Παράρτημα του κανονισμού για 
την CEF και στα ποσά χρηματοδότησης που προορίζονται για την CEF στο προσεχές 
ΠΔΠ·

15. τονίζει ότι με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στο θέμα της βιώσιμης 
μεγέθυνσης, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις οριζόντιες 
προτεραιότητες εντός της CEF, και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης 
της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και το Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη 
Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ) στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 
(SESAR), για τα οποία οι συνεχείς επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
προωθηθεί η διαλειτουργικότητα και το μεταφορικό δίκτυο της ΕΕ να καταστεί 
αποδοτικότερο, ανταγωνιστικότερο και ασφαλέστερο·

16. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρηματοδότηση για όλα τα μεγάλα 
προγράμματα τεχνολογικής ανάπτυξης – την πρωτοβουλία GMES (Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας), την EGNOS (Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), το GNSS (Πρόγραμμα Galileo, ένα 
παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) κλπ. – συνολικά και τονίζει ότι η 
πρωτοβουλία GMES πρέπει να συνεχίζει να χρηματοδοτείται στο επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο λόγω της σημασίας της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών·

17. υπενθυμίζει τη μείζονα στρατηγική σημασία του έργου Galileo για την ΕΕ, του οποίου 
κύριοι δικαιούχοι είναι η τεχνολογία GNSS και οι έμπρακτες εφαρμογές των «έξυπνων 
συστημάτων μεταφορών» (ITS)· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα 
χρηματοδότηση του Galileo χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού των TEN-T·

18. αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποτελούν βασικές πηγές χρηματοδότησης των μεταφορών στην ΕΕ· 
τονίζει, επ’ αυτού, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση των 
στόχων της Στρατηγικής «ΕΕ 2020» στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, ώστε αυτά να 
στραφούν προς την ευφυή και βιώσιμη κινητικότητα·

19. επισημαίνει την επιτυχία του προγράμματος Marco Polo, το οποίο, σύμφωνα με τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποσκοπεί στη μετακίνηση από 
τις οδικές μεταφορές φορτίων σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως και την επιτυχία του 
Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης και Ανάπτυξης της Εσωτερικής 
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Ναυσιπλοΐας (NAIADES), και πιστεύει ότι αυτά τα έργα πρέπει να λάβουν επαρκή 
χρηματοδότηση κατά την προσεχή δημοσιονομική περίοδο·

20. υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί νέα αρμοδιότητα της Ένωσης δυνάμει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, και επισημαίνει ότι, για το λόγο αυτό, ο τουρισμός πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται και στο προσεχές ΠΔΠ· τονίζει τη σημαντική συμβολή του τουρισμού 
στην οικονομία της Ένωσης, και το γεγονός ότι αποτελεί την κύρια οικονομική 
δραστηριότητα σε ορισμένες περιφέρειες, και πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τον τουρισμό πρέπει να στηριχθεί με επαρκείς πόρους για την προσεχή περίοδο.

21. επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020)· τονίζει ειδικότερα ότι οι πιστώσεις των 131 
εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται συγκεκριμένα για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου πρέπει να υποστηριχθούν με σθένος·

22. υπενθυμίζει ότι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 
προσεχές ΠΔΠ, με τη δημιουργία κατάλληλου και μακροπρόθεσμου μηχανισμού 
χρηματοδοτικής στήριξής της·

23. τονίζει τόσο την αποφασιστικής σημασίας συμβολή των οργανισμών μεταφορών στη 
στήριξη των στόχων της ΕΕ στους τομείς της ασφαλείας και της διαλειτουργικότητας όσο 
και την ανάγκη να προβλεφθούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι αντίστοιχοι των 
αρμοδιοτήτων τους.
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