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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Υπενθυμίζει ότι η αύξηση της προσβασιμότητας, η ενίσχυση των περιφερειακών 
οικονομιών και η επίτευξη της συνοχής αποτελούν επίσης στόχο του προγράμματος του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και συμβιβάζονται πλήρως με την ανάγκη 
για αποτελεσματική κινητικότητα, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής 
αλλαγής  και την επίτευξη των γενικών στόχων της εσωτερικής αγοράς,

2. υπενθυμίζει ότι περίπου το 23,7% (82 δις ευρώ) των πιστώσεων του Ταμείου Συνοχής και 
των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2007 - 2013 προορίζεται για τις μεταφορές,
αλλά μόνο τα μισά από αυτά θα δαπανηθούν για προγράμματα ΔΕΔ-Μ (€17 δις ευρώ για  
το δίκτυο προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ και 27,2 δις ευρώ για το γενικό μέρος) ενώ τα άλλα 
μισά υποτίθεται ότι επενδύονται σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα που 
δεν αναφέρονται στους χάρτες ΔΕΔ-Μ,

3. υπενθυμίζει την έλλειψη ισορροπίας στις προγραμματισμένες επενδύσεις στις μεταφορές 
ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφοράς (οδικές υποδομές 41 δις έναντι των 
σιδηροδρομικών 23,6 και των εσωτερικών πλωτών 0,6 δις), η οποία δεν μπορεί να 
συμβάλει ούτε στην ενίσχυση των στόχων για στροφή από έναν τρόπο σε άλλο 
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 αλλά ούτε και στη σωστή και αποτελεσματική 
«συν-τροπικότητα», 

4. λυπάται για την τάση αναβολής στην εκκίνηση των διασυνοριακών προγραμμάτων και 
των σιδηροδρομικών προγραμμάτων γενικότερα, με κίνδυνο να παραμείνει το δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ ένα κακοσυνδεδεμένο σύμπλεγμα 27 εθνικών δικτύων,

5. εκφράζει τη βαθειά λύπη του για το ότι από τη σύγκριση των οδικών υποδομών με τις 
σιδηροδρομικές, ιδιαίτερα στις χώρες συνοχής, προκύπτει ότι η έλλειψη ισορροπίας 
ανάμεσα στους δυο αυτούς τρόπους εντείνεται εάν οι επενδύσεις στο σιδηροδρομικό 
τομέα συνεχίσουν να καθυστερούν όπως περιγράφεται στην έκθεση 2010 σχετικά με την 
εφαρμογή της συνοχής,

6. ανησυχεί λόγω της έλλειψης λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη σημερινή εκτέλεση των 
επενδύσεων στις μεταφορές· διερωτάται δε μήπως μια ακριβέστερη αξιολόγηση αυτής της 
εκτέλεσης δεν θα έφερνε στο φως σοβαρές καθυστερήσεις στις επενδύσεις που έχουν 
προγραμματισθεί για προγράμματα ΔΕΔ-Μ και επιμένει ότι, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης, χρειάζεται να τηρηθεί αυστηρότερα το σχετικό 
χρονοδιάγραμμα,

7. επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του δικτύου ΔΕΔ-Μ, 
η οποία είναι ιδιαίτερα προφανής στα διασυνοριακά τμήματα των προγραμμάτων και 
στην άμεση συσχέτισή τους με τα εθνικά προγράμματα σιδηροδρομικών και εσωτερικών 
πλωτών οδών,
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8. ζητεί λοιπόν να αυξηθούν όλες οι πιστώσεις που διατίθενται στο ΔΕΔ-Μ με την 
πρόβλεψη κεφαλαίων συνοχής για τα προγράμματα μεταφορών και την αφιέρωση ενός 
ποσού εντός αυτής της χρηματοδότησης για το κυρίως δίκτυο ΔΕΔ-Μ  καθώς αυτό θα 
οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και συνεπή χρήση της χρηματοδότησης για τη συνοχή 
σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
αλλά και μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ.


