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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. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2009, όπως εγκρίθηκε τελικά και εν συνεχεία 
τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, προέβλεπε συγκεκριμένα για τις 
πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, συνολικό ποσό 2.427.000.000 ευρώ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
και συνολικό ποσό 2.103.000.000 ευρώ για πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει περαιτέρω 
ότι από τα ως άνω ποσά

– 934.582.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 830.594.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),

– 17.600.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 14.500.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν την ασφάλεια των μεταφορών,

– 64.971.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 29.054.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν το πρόγραμμα Marco Polo,

– 146.902.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 109.257.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν τους οργανισμούς μεταφορών και την 
Εποπτεύουσα Αρχή του Galileo,

– 427.424.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 388.859.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου τομέα 
προτεραιότητας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης,

– 2.750.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων αφορούσαν την ασφάλεια 
των μεταφορών,

– 3.800.000 ευρώ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 3.600.000 ευρώ των 
πιστώσεων πληρωμών αφορούσαν τον τουρισμό·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την αξιολόγηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε και πάλι να 
εστιάσει την προσοχή του στις πολιτικές της έρευνας και της ενέργειας μάλλον παρά στην 
πολιτική μεταφορών·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά απορροφήσης τόσο 
των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων όσο και των πιστώσεων πληρωμών για τα έργα 
των ΔΕΔ-Μ, ποσοστά που προσεγγίζουν σχεδόν το 100%, και καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν κατάλληλη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, για την 
πλαισίωση αυτής της προσπάθειας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί 
υπέρ υψηλότερης ακόμα κοινοτικής χρηματοδότησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
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την ενδιάμεση αξιολόγηση των έργων του πολυετούς προγράμματος ΔΕΔ-Μ 2007-2013, 
που δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010, η οποία προβλέπει τη βελτιστοποίηση των 
δημοσιονομικών πόρων των ΔΕΔ-Μ και αποδίδει σημασία στον αξιόπιστο οικονομικό 
σχεδιασμό των έργων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο βαθμός απορρόφησης των πιστώσεων 
πληρωμών για την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών και τα 
δικαιώματα των επιβατών ήταν και πάλι ιδιαίτερα χαμηλός (73%)· διαπιστώνει ότι η 
πλήρης απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα Marco Polo II κατέστη 
δυνατή μόνο επειδή πάνω από το ήμισυ των πιστώσεων που είχαν προβλεφτεί αρχικά 
ανακατανεμήθηκαν στη διάρκεια του έτους·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των 
πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα GALILEO σε σύγκριση με το 2008, και τονίζει 
τη σπουδαιότητα του προγράμματος αυτού για τους τομείς της διοικητικής υποστήριξης 
και των βιώσιμων μεταφορών·

6. διαπιστώνει ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πράξεων παραπέμπουν σε πιθανότερο 
ποσοστό σφάλματος μεταξύ 2 % και 5 %· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές 
της προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό αυτό·

7. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί τους λογαριασμούς του 
Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών νόμιμους και 
αξιόπιστους από κάθε ουσιαστική άποψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι ο Οργανισμός κατάφερε να καλύψει τις θέσεις που είχαν μείνει κενές στο τέλος του 
2008·

8. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επιτακτικά ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ περιφερειακής 
πολιτικής και πολιτικής μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 
ΔΕΔ-Μ, διότι αυτή τη στιγμή τα έργα ελέγχονται ελάχιστα ως προς την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία τους με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο οι 
πιστώσεις ώστε, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζονται στενωποί, συνοριακά προβλήματα ή 
δυσκολίες λόγω έλλειψης συνδέσεων· 

9. ζητεί επιτακτικά, να διαμορφωθεί με περισσότερο αξιόπιστο τρόπο η διαδικασία επιλογής 
και έγκρισης έργων του τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ειδική Έκθεση 8/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις επενδύσεις σε σιδηροδρομική υποδομή στην ΕΕ, κυρίως δε για τη 
διαπίστωση ότι οι συντονιστές των ΔΕΔ-Μ είχαν πολύτιμη συμβολή, μεταξύ άλλων με τη 
διευκόλυνση της επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων παραγόντων· υποστηρίζει τη 
σύσταση να εξετάσει η Επιτροπή τη δυνατότητα ορισμού συντονιστών και σε άλλα έργα 
προτεραιότητας·

11. λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα έργα 
προτεραιότητας δεν επιλέχτηκαν με βάση τον πραγματικό και τον αναμενόμενο όγκο 
μεταφορών, και ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες αναλύσεις κόστους-οφέλους·

12. προτείνει, όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
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Μεταφορών και Τουρισμού και αφού έλαβε υπόψη τις εξηγήσεις της Επιτροπής ως προς 
την ελλιπή απορρόφηση των πιστώσεων, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην 
Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2009.


