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13. επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα 

με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυαστούν με πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα, είτε αυτές 

αναδυθούν τη στιγμή της έγκριση του 

νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι η 

χρηματοδότηση των νέων αναγκών δεν θα 

πρέπει να υπονομεύσει τις υφιστάμενες 

πολιτικές και προγράμματα· αναμένει, 

επιπλέον, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή 

επαρκείς διατάξεις ευελιξίας προκειμένου 

να εξομαλυνθούν απρόβλεπτες περιστάσεις 

που ενδέχεται να ανακύψουν στη διάρκεια 

του ΠΔΠ· 

13. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 

των νέων αναγκών θα πρέπει να επιτευχθεί 

με επανεξέταση των δαπανών για εκείνα 

τα προγράμματα που δεν είναι σε θέση να 

προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη 

αξία· αναμένει, επιπλέον, ότι θα τεθούν σε 

εφαρμογή επαρκείς διατάξεις ευελιξίας 

προκειμένου να εξομαλυνθούν 

απρόβλεπτες περιστάσεις που ενδέχεται να 

ανακύψουν στη διάρκεια του ΠΔΠ· 
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82. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των βιώσιμων μεταφορών· 

επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές 

είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς 

και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος 

θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, 

απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική 

προτεραιότητα τόσο από απόψεως 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για 

την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ 

άλλων και για τις περιφερειακές και 

νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει 

να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για 

έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 
υπενθυμίζει τους στόχους που 

καθορίστηκαν από την COP 21 όσον 

αφορά τις μεταφορές,  με στόχο την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και 

82. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των βιώσιμων μεταφορών· 

επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές 

είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς 

και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος 

θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, 

απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική 

προτεραιότητα τόσο από απόψεως 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για 

την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ 

άλλων και για τις περιφερειακές και 

νησιωτικές περιοχές· εν προκειμένω, καλεί 

την Επιτροπή να επανεξετάσει τις 

χρηματοδοτήσεις έργων που είναι 

οικονομικά ασύμφορα και τα οποία 

αποβαίνουν επιζήμια για την υγεία των 

πολιτών και για το περιβάλλον, όπως το 

έργο Τορίνο-Λυών· υπενθυμίζει τους 

στόχους που καθορίστηκαν από την COP 

21 όσον αφορά τις μεταφορές,  με στόχο 

την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και 

ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· 
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116. θεωρεί ότι μια ισχυρή και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής 

ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για 

την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης 

καθώς και για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του 

διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα 

επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί 

από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον 

σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά 

όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της 

ΕΕ έχουν υλοποιήσει τη μείωση του 

προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον 

πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης 

ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία 

προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας 

μείωσης αυτού του είδους· εκφράζει τη 

ρητή αντίθεσή του σε μια επανάληψη της 

δημιουργίας μιας επονομαζόμενης 

δεξαμενής αναδιάταξης για τους 

οργανισμούς· 

116. θεωρεί ότι μια ισχυρή και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής 

ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για 

την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης 

καθώς και για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του 

διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα 

επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί 

από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον 

σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά 

όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της 

ΕΕ έχουν υλοποιήσει τη μείωση του 

προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον 

πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης 

ότι είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση 

βάσει αξιολόγησης των πραγματικών 

αναγκών και ομαδοποίησης, όπου είναι 

δυνατόν, των κοινών καθηκόντων· ζητεί 

την πραγματοποίηση διεξοδικής 

αναθεώρησης των διοικητικών δαπανών 
της ΕΕ προκειμένου να υπάρξει 

πραγματική μείωση των δαπανών· 
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