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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ασφάλεια και τη σηματοδότηση των σιδηροδρόμων: αξιολόγηση της 
κατάστασης όσον αφορά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
(2019/2191(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11 Μαΐου 2016, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 661/2010/EE, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 22,

– έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής, της 5ης 
Ιανουαρίου 2017, για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος 
διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας3,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), της 
3ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας: θα γίνει ποτέ πράξη η πολιτική επιλογή;»

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο 
«Στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα - θέτοντας τις ευρωπαϊκές 
μεταφορές σε τροχιά για το μέλλον» (COM(2020)0789),

– έχοντας υπόψη την έβδομη έκθεση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2021 για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών  σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (COM(2021)0005),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2020/2228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής 
κληρονομιάς (2021)4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την 

1 ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 44.
2 ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
3 ΕΕ L 3 της 6.1.2017, σ. 6.
4 ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 108.
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ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0181/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS) είναι το πρότυπο της ΕΕ για την αυτόματη προστασία των 
αμαξοστοιχιών, που επιτρέπει ένα διαλειτουργικό σιδηροδρομικό σύστημα στην 
Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα μνημόνια συμφωνίας (ΜΣ) σχετικά με τη συνεργασία 
για την ανάπτυξη του ERTMS που υπογράφηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ευρωπαίους κατασκευαστές σιδηροδρόμων, διαχειριστές υποδομής και σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις, το τελευταίο των οποίων υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2016·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί σημαντικά νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης, τον Ιούνιο 2016, της τέταρτης δέσμης μέτρων για 
τους σιδηροδρόμους, η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα διακυβέρνησης των σιδηροδρόμων 
και ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (εφεξής ο 
Οργανισμός) ως αρμόδιας αρχής για το σύστημα ERTMS, και συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της αναθεώρησης της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας (TSIs) για τα 
παρατρόχια και τα εποχούμενα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» 
(CCS TSI) που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/9196 της Επιτροπής, ο οποίος 
παρέχει νομικό καθεστώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ελέγχου Σιδηροδρόμων (ETCS) Βάση 3 Έκδοση 2 και Βάση 1 GSM-R (Παγκόσμιο 
Σύστημα Κινητών - Σιδηροδρομική Επικοινωνία) ‘

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2017, εγκρίθηκε νέο ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάπτυξης για το ERTMS ((EDP)7, στο οποίο καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του ERTMS στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ (CNCs)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ανάπτυξη του ERTMS θα οδηγούσε σε αύξηση έως 
30 % της κυκλοφοριακής ικανότητας των υφιστάμενων σιδηροδρομικών υποδομών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σχέδιο δράσης για το ERTMS8, 
στο οποίο προσδιορίζονται δράσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην εφαρμογή 
και τη διαλειτουργικότητα του ERTMS και το οποίο στοχεύει σε ένα επιδιωκόμενο 
σύστημα που θα καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου 
έως το 2023·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2014 και 2020, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στήριξε την 

5 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 140.
6Κανονισμός (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή 
διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του σιδηροδρομικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 158 της 15.6.2016, σ. 1.
7Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής.
8 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2017 «Δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού και διαλειτουργικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ERTMS) - 
Πορεία προς το μέλλον», SWD (2017) 0375.
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ανάπτυξη του ERTMS με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2.7 δισ. EUR, 
εκ των οποίων 850 εκατ. EUR προήλθαν από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και 1.9 δισ. EUR από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής) 
στις επιλέξιμες περιφέρειες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ERTMS θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 
παροπλισμό των συστημάτων κλάσης Β και την εγκατάσταση παρατρόχιου εξοπλισμού 
του ETCS παράλληλα με την εκτεταμένη μετασκευή του τροχαίου υλικού με 
διαλειτουργικά εποχούμενα υποσυστήματα του ERTMS·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις επενδύουν 
στο ERTMS·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ προειδοποίησε ότι η πλήρης ανάπτυξη του κεντρικού 
δικτύου του ERTMS σημειώνει προς το παρόν σημαντική καθυστέρηση και δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί έως την προθεσμία του 2030, αναφέροντας την έλλειψη συντονισμού των 
κρατών μελών ως έναν από τους πρωταρχικούς λόγους αυτής της καθυστέρησης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σιδηροδρομικό ατύχημα Alvia στο Santiago de Compostela 
στις 24 Ιουλίου 2013 προκάλεσε τον θάνατο 80 ατόμων και τον τραυματισμό 144 
ατόμων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία της ΕΕ για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα, το ERTMS συνεισφέρει κατά 40 % στους στόχους για το κλίμα και το 
περιβάλλον αντιστοίχως, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30 % των δαπανών στο 
πλαίσιο των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή και του InvestEU, 37 % στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ ή RRF) και 60 % στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να διατεθούν σε δράσεις για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ορίζει ότι το 
20 % των επενδύσεων θα πρέπει να είναι ψηφιακά προσανατολισμένες και ότι, στη 
μεθοδολογία της για την ψηφιακή σήμανση που καθορίζεται στο παράρτημα VII του 
κανονισμού ΜΑΑ9 , το 100 % των επενδύσεων στο ERTMS είναι ψηφιακές·

1. υπογραμμίζει ότι οι σιδηρόδρομοι αποτελούν τον πλέον βιώσιμο και ενεργειακά 
αποδοτικό τρόπο επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, αλλά δεν αξιοποιούν 
ακόμη πλήρως τις δυνατότητές τους, παρά τις θετικές εξελίξεις στον τομέα, όπως η 
συνεχής αύξηση του όγκου των επιβατών και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών, ακόμη και αν αυτές υπήρξαν άνισες κατά τα τελευταία έτη·

2. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ζητεί σημαντική στροφή προς τους 
σιδηροδρόμους και ότι η νέα στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα θέτει 
ένα ορόσημο διπλασιασμού της κυκλοφορίας σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας έως το 

9Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, 
για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
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2030 και της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κυκλοφορίας έως το 2050 που 
προϋποθέτει αύξηση του μεριδίου της ικανότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
πράγμα το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν επιταχυνθεί η ευρεία ανάπτυξη του 
ERTMS στο σύνολο της ΕΕ·

3. τονίζει ότι οι κύριοι στόχοι για τον συντονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών της 
ΕΕ είναι η ενίσχυση της ευρωστίας του κεντρικού δικτύου και η αύξηση του μεριδίου 
των εμπορευματικών και επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών·

4. υπενθυμίζει ότι το ERTMS ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και στόχος του ήταν να 
μεριμνήσει για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, να προωθήσει τη 
διαλειτουργικότητα των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων και των διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, να μειώσει το κόστος αγοράς και συντήρησης των 
συστημάτων σηματοδότησης καθώς και να αυξήσει τη δυναμικότητα των υποδομών 
και της αξιοπιστίας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών·

5. τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη του ERTMS θα συμβάλει στη δημιουργία ενιαίου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, είναι ουσιαστικής σημασίας για να καταστεί ο 
ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός τομέας κατάλληλος για την ψηφιακή εποχή, θα αυξήσει 
την κερδοφορία των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα επιτρέψει την αύξηση της 
πυκνότητας λειτουργίας μιας γραμμής, και αποτελεί προϋπόθεση για να είναι τελικά 
ανταγωνιστικός ο σιδηρόδρομος με άλλους τρόπους μεταφοράς· επικροτεί, ως εκ 
τούτου, το γεγονός ότι η νέα στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα 
επιβεβαιώνει ότι το ERTMS θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τη 
δημιουργία ενός πραγματικά έξυπνου και αποδοτικού συστήματος μεταφορών με την 
επίτευξη στόχων όπως η επαρκής κατανομή της χωρητικότητας και η διαχείριση της 
κυκλοφορίας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα·

6. τονίζει ότι το ERTMS έχει καταστεί παγκόσμιο πρότυπο για τον έλεγχο και την 
επικοινωνία των αμαξοστοιχιών, και έχει αναπτυχθεί σε σχεδόν 50 χώρες ανά τον 
κόσμο με αποτέλεσμα να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για αύξηση της υψηλής 
προστιθέμενης αξίας επιχειρηματικότητας  και τη δημιουργία εμπειρογνωμοσύνης 
εντός της Ευρώπης και προς εξαγωγή· ζητεί τη δημιουργία ενός τυποποιημένου 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας, και πιστεύει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί γρήγορα ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πριν επιβληθεί στην ΕΕ έξωθεν ένα 
παγκόσμιο πρότυπο για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας· καλεί, επίσης, 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις διμερείς συνεργασίες της ΕΕ για να προωθήσει την 
ανάπτυξη του ERTMS σε τρίτες χώρες

7. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού πλαισίου CCS 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο σιδηρόδρομος θα εμπλακεί αποφασιστικά στην 
ψηφιακή μετάβαση στην οποία βασίζεται το ERTMS, ώστε να καταστούν ευκολότερες 
και πιο προσιτές οι επικαιροποιήσεις και οι αναβαθμίσεις χάρη στην περαιτέρω 
τυποποίηση και διαμόρφωση σε ενότητες, με την εισαγωγή της αρχής plug-and-play 
(σύνδεση και άμεση λειτουργία) και της εναρμόνισης μοντέλων  δεδομένων·

Διακυβέρνηση

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στον Οργανισμό 
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στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, και αναγνωρίζει τον 
εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζει ως ενιαίο σημείο επαφής που εγγυάται τη συνοχή 
στην ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού ERTMS, τη συμμόρφωση του ERTMS με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας που συνδέονται με το ERTMS με την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών 
του ERTMS· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για την πρόσφατη μείωση του 
ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού·

9. πιστεύει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν στον Οργανισμό οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί 
και ανθρώπινοι πόροι καθώς και περισσότερες εξουσίες για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του ERTMS (εναρμόνιση των επιχειρησιακών κανόνων και απαιτήσεων, 
διατήρηση και αλλαγή προδιαγραφών, διαδικασίες συμμόρφωσης προς τον τύπο και 
διάρκεια διαπιστεύσεων, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων κ.λπ.), ώστε να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να μπορέσει να ηγηθεί στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο του συντονιστή του ERTMS στον καθορισμό των γραμμών και 
των διαδρόμων που πρέπει να εξοπλιστούν με το ERTMS κατά προτεραιότητα, καθώς 
και στη διασφάλιση της ανάπτυξής του με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

11. πιστεύει ότι ο ρόλος του συντονιστή ERTMS πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, τόσο σε 
επίπεδο πόρων όσο και σε επίπεδο εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων ανάπτυξης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την ευκαιρία να ενισχυθεί ο ρόλος του 
συντονιστή ERMTS στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για το διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)10, παρέχοντάς του, για παράδειγμα, αποφασιστικό ρόλο 
στην επιλογή των έργων, διευρυμένες αρμοδιότητες εποπτείας και εξαρτώντας τη λήψη 
επιχορηγήσεων από τον CEF από τη συγκατάθεσή τους, ιδίως σε σχέση με τις κύριες 
διασυνοριακές συνδέσεις·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο συντονιστής του ERTMS υποβάλλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση·

13. υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση της ανάπτυξης του ERTMS, η οποία συντονίζεται 
μεταξύ όλων των κρατών μελών και καθοδηγείται από τον συντονιστή του ERTMS, 
είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί η ετερογενής κατάσταση που παρατηρείται 
σήμερα, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτησης και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σχετικά με την 
ανάπτυξη του ERTMS με επικεφαλής τον συντονιστή του ERTMS, με στόχο την 
προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, την ευθυγράμμιση των εθνικών 
σχεδίων ανάπτυξης, την ενθάρρυνση των κοινών δράσεις για ανάπτυξη ERTMS σε 
διασυνοριακούς διαδρόμους, τη βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης συμμόρφωσης και 
την αύξηση της συνολικής δέσμευσης των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από τους διαχειριστές σιδηροδρομικής 

10Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
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υποδομής, ενεργώντας σε συνεργασία, για τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία του 
ERTMS στα διασυνοριακά τμήμα ταυτόχρονα και κατά τρόπο συνεκτικό από τεχνική 
άποψη·

14. πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση του 
σιδηροδρομικού συστήματος, που θέτει το ERTMS στο επίκεντρο της εξέλιξης του 
ψηφιακού σιδηροδρομικού συστήματος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του 
σιδηροδρομικού τομέα να καταστήσει δυνατή την εκβιομηχάνιση του ERTMS και τη 
συμβολή της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΚΕ S2R) στην έρευνα και την καινοτομία, 
με στόχο την αντιμετώπιση της άρσης των εναπομενόντων τεχνικών εμποδίων που 
παρεμποδίζουν τον σιδηροδρομικό τομέα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και τη 
διασφάλιση της μετάβασης σε μια πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή 
σιδηροδρομική αγορά της ΕΕ, διασφαλίζοντας την κατάλληλη διασύνδεση των 
τεχνικών λύσεων, με στόχο να καταστεί το σιδηροδρομικό σύστημα της ΕΕ πιο 
βιώσιμο, ψηφιακό, ανταγωνιστικό, αξιόπιστο και ελκυστικό· υποστηρίζει σθεναρά τη 
νέα διάδοχη πρωτοβουλία του, την κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», που 
συντονίζει την εξέλιξη του συστήματος, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τα σχέδια 
τεχνολογικής μετάβασης, την εκβιομηχάνιση και την ανάπτυξη, ιδίως για το ERTMS, 
με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης συνεργασίας και την καλύτερη χρήση 
των περιορισμένων πόρων·

15. ζητεί βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του οργανισμού και της ΚΕ S2R με σκοπό την 
καλύτερη ιεράρχηση των επενδύσεων στην ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών 
σιδηροδρόμων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι ο οργανισμός πρέπει να 
διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από αυτόν του παρατηρητή στο διοικητικό 
συμβούλιο της ΚΕ S2R·

Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη

16. χαιρετίζει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που επέδειξε το ERTMS όσον αφορά την 
ταχύτητα, τη χωρητικότητα και την ασφάλεια όπου έχει αναπτυχθεί· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με τους καθορισμένους στόχους στο ευρωπαϊκό 
σχέδιο ανάπτυξης, στο τέλος του 2020 μόνο το 13 % περίπου των διαδρόμων του 
κεντρικού δικτύου λειτουργούσε με ERTMS, ενώ η ανάπτυξη του ERTMS στους 
περισσότερους διαδρόμους κυμαινόταν μεταξύ 7 % και 28 %· σημειώνει ότι οι 
επενδύσεις στο ERTMS δεν επικεντρώνονται συστηματικά στο κεντρικό δίκτυο, - παρά 
τα σχέδια ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ που το προτείνουν - ή 
ακόμη και σε μεμονωμένα τμήματα που δεν είναι συνδεδεμένα στο εν λόγω δίκτυο· 
πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η προσέγγιση βάσει διαδρόμων, για την υπέρβαση των 
εμποδίων στην ανάπτυξη του ERTMS, ιδίως όσον αφορά τους διαδρόμους με τα 
χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης όπως ο διάδρομος του Ατλαντικού, ιδίως εντός της 
Ιβηρικής Χερσονήσου· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των 
διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων στο κεντρικό δίκτυο όπου δεν έχει 
επιτευχθεί η πλήρης παρατρόχια ανάπτυξη του ERTMS και να δημοσιεύσει τα 
πορίσματά της προκειμένου να προβάλλει την ενωσιακή προστιθέμενη αξία της 
πλήρους ανάπτυξης του ERTMS σε αυτές τις σιδηροδρομικές συνδέσεις·

17. πιστεύει ότι απαιτείται επειγόντως δεκαπλάσια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του 
ERTMS προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιακή μετάβαση και να βελτιωθεί η ασφάλεια 
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του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, των επιβατών και των εργαζομένων 
στους σιδηροδρόμους· είναι της γνώμης ότι το ERTMS πρέπει να αναπτυχθεί στο 
κεντρικό δίκτυο έως το 2030 και στο εκτεταμένο δίκτυο έως το 2040· υπενθυμίζει την 
ανάγκη αποφυγής καθυστερήσεων στις εγκαταστάσεις και στην ενεργοποίηση του 
ERTMS, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διατηρήσει και να ενισχύσει τη δεσμευτική φύση των 
στόχων στις αναθεωρήσεις της για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ, τα σχέδια 
ανάπτυξης του ERTMS EDP και τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 
(TSIs)·

18. πιστεύει ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ERTMS εξαρτάται, δίχως 
αμφιβολία, από την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των συντονιστών του κεντρικού δικτύου στην 
επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ, και περιλαμβάνει μέτρα για μια 
ενωσιακή διαχείριση της υποδομής του κεντρικού δικτύου·

19. επισημαίνει ότι επί του παρόντος εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 30 διαφορετικά 
εθνικά συστήματα σηματοδότησης, ιδίως σε περιοχές με κυρίως τοπική, εγχώρια 
κυκλοφορία, όπου τα υφιστάμενα συστήματα κλάσης Β έχουν ακόμη οικονομική 
διάρκεια ζωής, και ότι αυτή η ποικιλομορφία των συστημάτων εξηγεί εν μέρει τον 
κατακερματισμό και τη μεταβλητότητα του κόστους ανάπτυξης του ERTMS· 
επισημαίνει ότι τα συστήματα κλάσης Β αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη του 
ERTMS και για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές στο ευρωπαϊκό δίκτυο, 
δεδομένου ότι απαιτούν ακριβότερη και δυσχερέστερη έγκριση ασφάλειας για τους 
φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, με αποτέλεσμα να αποτελούν τροχοπέδη για την τεχνική 
και λειτουργική συμβατότητα των σιδηροδρόμων σε όλη την ΕΕ και να συνεπάγονται 
πρόσθετες δαπάνες για τον τομέα, μεταξύ άλλων και για σκοπούς συντήρησης·

20. τονίζει ότι η διαδικασία παροπλισμού της κλάσης Β προχωρά με βραδύ ρυθμό· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν θεσπίσει σχέδια 
παροπλισμού στα συστήματα σηματοδότησης κλάσης Β στα εθνικά τους σχέδια 
εφαρμογής ERTMS (NIPs), και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει νομική υποχρέωση 
ούτε χρονοδιάγραμμα σε επίπεδο ΕΕ για τον παροπλισμό των συστημάτων κλάσης Β·

21. πιστεύει ότι η αποτελεσματική και ταχεία ανάπτυξη του ERTMS μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων, σε συνδυασμό με κυρώσεις για 
διαχειριστές υποδομής σε περίπτωση που έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι και κεφάλαια 
αλλά η προθεσμία ανάπτυξης δεν έχει τηρηθεί·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει μια συνολική στρατηγική παροπλισμού για τα 
συστήματα κλάσης Β με κανονιστικές προθεσμίες και δεσμευτικούς στόχους που θα 
καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής 
και η μακροπρόθεσμη επενδυτική της ικανότητα εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 
και προμηθευτών, και από την προθυμία των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού ΔΕΔ-Μ·
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23. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να θεσπίσει κανονιστική διάταξη για να διασφαλίσει ότι 
τα εθνικά σχέδια εφαρμογής του ERTMS ευθυγραμμίζονται νομικά, τόσο με 
κανονιστικούς όσο και με γεωγραφικούς όρους, με τους δεσμευτικούς στόχους 
ανάπτυξης του ERTMS που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η εισαγωγή του στο κεντρικό δίκτυο έως το 2030 και στο εκτεταμένο 
δίκτυο έως το 2040·

24. επισημαίνει ότι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες και η έλλειψη εναρμόνισης των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων σε σχέση με το ERTMS,  όπως οι τεχνικοί κανόνες και τα 
τεχνικά εμπόδια, το μεταβλητό εύρος αξόνων, η τάση, η διάσταση φορταμαξών, που 
μπορεί να διαφέρουν κατά μήκος του δικτύου, επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα, 
εμποδίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του ενωσιακού σιδηροδρομικού δικτύου και 
μειώνοντας την αποδοτικότητα για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

25. υπογραμμίζει τη μεγάλη μεταβλητότητα του κόστους αναβάθμισης, τόσο στο 
παρατρόχιο όσο και στο εποχούμενο υποσύστημα, ανάλογα με το δίκτυο· σημειώνει ότι 
η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού συνεπάγεται μακρά περίοδο απόσβεσης των 
επενδύσεων, η οποία αποτελεί μείζον οικονομικό κριτήριο για μελλοντικές επενδύσεις· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με τις συχνές αλλαγές στα 
πρότυπα, που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού με απρόβλεπτο τρόπο για 
τον σιδηροδρομικό κλάδο, με αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τις επενδύσεις· τονίζει, 
επομένως, τη σημασία της κανονιστικής σταθερότητας, προκειμένου να επιτραπεί η 
απόσβεση των πραγματοποιούμενων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
προσεκτικά τις περαιτέρω αλλαγές κατά την επικαιροποίηση των ΤΠΔ για το 2030 και 
να διασφαλίσει τη συμβατότητα·

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την πενταετία έως τα μέσα του 2019, 
σχεδόν το 80 % των νέων οχημάτων που εισήχθησαν στην ΕΕ,  είτε υπέκειντο σε 
παρέκκλιση είτε εξαιρέθηκαν από την απαίτηση προσαρμογής στο ERTMS· πιστεύει 
ότι, δεδομένης της ανάπτυξης του ERTMS στο εκτεταμένο δίκτυο, δεν θα πρέπει να 
χορηγούνται στο νέο τροχαίο υλικό παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από την απαίτηση 
συμμόρφωσης με το ERTMS· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναλάβει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, θεσπίζοντας 
κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την ύπαρξη δέσμης οικονομικών 
κινήτρων για την προώθηση των επενδύσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε 
εποχούμενες μονάδες ERTMS·

27. τονίζει ότι το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών αδειοδότησης της συμμόρφωσης προς 
τον τύπο για έργα μετασκευής για τροχαίο υλικό μόνο για εθνική χρήση εξακολουθεί να 
διαφέρει λόγω των αποκλινουσών αξιολογήσεων από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας 
σχετικά με την ανάγκη νέας έγκρισης ορισμένων τροποποιήσεων, με αποτέλεσμα να 
μπορεί να χρειαστεί ακόμη και ένας μήνας για την εκ νέου έγκριση κάθε τροχαίου 
υλικού· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων των ισχυόντων εκτελεστικών 
κανονισμών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης που 
ακολουθούν διαδικασίες έγκρισης τύπου, ιδίως οι διαδικασίες έγκρισης συμμόρφωσης 
προς τύπο που σχετίζονται με τη μετασκευή των εποχούμενων υποσυστημάτων 
ERTMS για την εθνική περιοχή χρήσης, θα εξορθολογιστούν και θα εναρμονιστούν 
μέσω ταχέων ελέγχων, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη 



RR\1232991EL.docx 11/21 PE680.983v02-00

EL

χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς τύπο· πιστεύει, επιπλέον, ότι οι 
διαδικασίες συμμόρφωσης θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων βιομηχανικών προμηθευτών και εθνικών οργανισμών ασφάλειας σε 
πρώιμο στάδιο, προκειμένου να αποφευχθεί η αποθάρρυνση των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων από την ανάληψη μεγάλης κλίμακας και φιλόδοξων έργων ανάπτυξης· 
ζητεί, επιπλέον, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Οργανισμού στις διαδικασίες 
συμμόρφωσης προς τον τύπο που εφαρμόζονται όταν η μετασκευή του τροχαίου υλικού 
προορίζεται για την εθνική περιοχή χρήσης και μόνο·

28. ζητεί να εφαρμοστεί συστημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του ERTMS, τόσο όσον 
αφορά το παρατρόχιο όσο και το εποχούμενο υποσύστημα·

29. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη επιχειρησιακής σκοπιμότητας 
σχετικά με τους εννέα διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, η διττή στρατηγική 
συμμόρφωσης του εποχούμενου υλικού με το ERTMS, η οποία εστιάζει στον 
εξοπλισμό του στόλου πρώτα με ERTMS, έχει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, σε 
σύγκριση με τη διττή στρατηγική συμμόρφωσης του παρατρόχιου υλικού·

30. σημειώνει ότι ο αργός ρυθμός της παρατρόχιας εγκατάστασης εξοπλισμού αποθαρρύνει 
τη σταθερή ανάπτυξη του ERTMS· πιστεύει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής 
μετάβασης με υπέρθεση παρατροχίως, η οποία εστιάζει στην εγκατάσταση του ERTMS 
στα κληροδοτημένα συστήματα τα οποία διατηρούνται σε λειτουργία έως ότου 
εξοπλιστεί ολόκληρος ο στόλος, θα πρέπει επίσης να επιταχυνθεί, ιδίως υπό το πρίσμα 
της επερχόμενης ευθυγράμμισης του κανονισμού για τους σιδηροδρομικούς 
εμπορευματικούς διαδρόμους με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-
Μ και ζητεί, ως προς αυτό, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), των διαχειριστών υποδομής και των 
εθνικών αρχών ασφαλείας προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης συμβατότητα των 
παρατρόχιων εκδόσεων του ERTMS· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν οι 
ασυμβατότητες μεταξύ των διαφόρων παρατρόχιων εκδόσεων του ERTMS που έχουν 
ήδη αναπτυχθεί και να εξασφαλιστεί η μελλοντική συμβατότητα όλων των γραμμών 
του ERTMS και ζητεί, εν προκειμένω, την περαιτέρω συνεργασία του ERA, των 
διαχειριστών υποδομής και των εθνικών αρχών ασφαλείας·

31. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τον εξοπλισμό ERTMS κατά τον 
σχεδιασμό του δείκτη σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας·

32. τονίζει ότι τα πρωτότυπα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβληματικά σημεία 
στη μετασκευή του τροχαίου υλικού λόγω του περίπλοκου, χρονοβόρου και δαπανηρού 
χαρακτήρα της ανάπτυξής τους· επισημαίνει, επιπλέον, τον υφιστάμενο πιθανό κίνδυνο 
να λάβει χρηματοδότηση το ίδιο πρωτότυπο έργο από πολλές διαφορετικές πηγές της 
ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία μιας πλατφόρμας της ΕΕ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων, με 
στόχο την προώθηση μεγάλων οικονομιών κλίμακας, εναρμόνισης και 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη δημιουργία ενός διαφανούς μητρώου λύσεων που 
έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί·

33. υπογραμμίζει ότι χωρίς τυποποιημένες διεπαφές με τεχνολογία σύνδεσης και άμεσης 
λειτουργίας (plug and play) -τόσο παρατροχίως όσο και επί του οχήματος -, το 
σιδηροδρομικό σύστημα δεν θα μπορεί να εισάγει και να επωφεληθεί από τις νέες 
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λειτουργίες του ERTMS που επιφέρουν ριζικές αλλαγές, όπως η αυτόματη λειτουργία 
αμαξοστοιχίας, το σύστημα κινητών επικοινωνιών, ο δορυφορικός εντοπισμός θέσης 
και το επίπεδο 3· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι η τεχνολογία GSM-R, που 
ήταν τεχνολογία αιχμής όταν ξεκίνησε το ERTMS, καθίσταται πλέον απαρχαιωμένη σε 
σχέση με την τεχνολογία 4G και 5G·

34. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν το συντομότερο δυνατόν συνέργειες μεταξύ 
του ERTMS και του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης 
(GNSS), ιδίως δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα σημάτων GNSS βασίζεται σε εικονικούς 
σημαντήρες, οι οποίοι θα ήταν λιγότερο δαπανηρό να αναπτυχθούν και να 
διατηρηθούν, δεδομένου ότι αυτό θα επιταχύνει την ανάπτυξη του ERTMS και θα 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ERTMS εκτός της ΕΕ· καλεί τη σιδηροδρομική 
βιομηχανία της ΕΕ να αναπτύξει τεχνικές λύσεις ούτως ώστε το GNSS να καταστήσει 
δυνατή την ευρείας κλίμακας ανάπτυξη του ERTMS· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής του GNSS στην επόμενη αναθεώρηση της ΤΠΔ 
CCS στο πλαίσιο του ERTMS με σκοπό την κάλυψη των υπόλοιπων τεχνολογικών 
κενών και την προσαρμογή στην καινοτομία· καλεί τον ERA να μεριμνήσει για τον 
στενό συντονισμό, τη στήριξη και τον εξορθολογισμό των έργων έρευνας και 
ανάπτυξης των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των διαστημικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών, προκειμένου να ενσωματώσει τη λειτουργία εντοπισμού 
τρένων από το GNSS στο ERTMS το συντομότερο δυνατό· ζητεί, επιπλέον, αυξημένη 
συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και του GNSS προκειμένου να εισαχθεί σταδιακά 
το GNSS στα πρότυπα του ERTMS·

35. υπογραμμίζει τις τρέχουσες ανεπάρκειες και δυσκολίες στις δημόσιες συμβάσεις για 
την ανάπτυξη του ERTMS· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για 
τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για τις δημόσιες συμβάσεις, με βάση την 
πρόταση που συμφωνήθηκε από τον τομέα το 2018, και να εξετάσει σε νομοθετική 
πρόταση όλες τις τεχνικές πτυχές για τη διασφάλιση επιτυχών δημόσιων συμβάσεων 
(π.χ. ρήτρες συντήρησης) και συμμόρφωση με την πλέον πρόσφατη γραμμή βάσης του 
ERTMS·

36. αναγνωρίζει ότι το ERTMS αποτελεί την εμβληματική δύναμη της βιομηχανίας της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια νομοθετική πρόταση για μια βιομηχανική 
στρατηγική ERTMS στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, 
που θα αντιμετωπίζει την ανεπαρκή βιομηχανική ικανότητα, την έλλειψη υποδομών 
μετασκευής και ενός επαρκούς, σταθερού και προβλέψιμου προϋπολογισμού, καθώς 
και την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, και θα διασφαλίζει τη μετάβαση  στη 
βιομηχανοποίηση της ανάπτυξης του ERTMS αντί της τρέχουσας προσέγγισης ανά 
έργο.

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας, τη διττή επαγγελματική κατάρτιση για νέες θέσεις εργασίας που 
αναδεικνύονται από την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στον νέο τομέα που 
δημιουργεί η ανάπτυξη του ERTMS, και να προωθήσουν την επανειδίκευση και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, όπως την 
κατάρτιση στο νέο  σύστημα σηματοδότησης·

Χρηματοδότηση
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38. υπενθυμίζει ότι η ορθή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ βασίζεται σε 
κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές και τροχαίο υλικό και στην καλή συντήρηση·

39. επισημαίνει ότι, μεταξύ 2014 και 2020, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στήριξε την 
ανάπτυξη του ERTMS με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2.7 δισ. EUR, 
εκ των οποίων 850 εκατ. EUR προήλθαν από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και 1.9 δισ. EUR από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής) 
στις επιλέξιμες περιφέρειες·

40. τονίζει ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη του ERTMS στο κεντρικό 
δίκτυο εκτιμώνται σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ για παρατρόχιο υλικό  και 5 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα εποχούμενα συστήματα·

41. τονίζει ότι οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του ERTMS συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ περί ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και της ψηφιακής τεχνολογίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται 
προτεραιότητα κατά την εφαρμογή αυτών των μέσων·

42. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ διατίθεται για επενδύσεις ERTMS, 
τόσο στο παρατρόχιο όσο και στο εποχούμενο υποσύστημα, αλλά μπορεί να καλύψει 
περιορισμένο μόνο ποσό του συνολικού κόστους ανάπτυξης, αφήνοντας το μεγαλύτερο 
βάρος των επενδύσεων σε επιμέρους διαχειριστές υποδομής και σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις· πιστεύει, ότι πρέπει να βελτιωθούν τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα 
ώστε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο ERTMS· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για 
τη στήριξη μιας μεγάλης κλίμακας στρατηγικής για τη χρηματοδότηση του ERTMS 
τόσο για το παρατρόχιο όσο και για το εποχούμενο σύστημα·

43. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει μια δέσμη μέτρων που μπορούν να αναλάβουν τα 
κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιμάκωση της ανάπτυξης του ERTMS, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων για τις εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον ρόλο των διαχειριστών δικτύου ως 
δυνητικών παρόχων·

44. υπενθυμίζει το πόρισμα του ΕΕΣ σύμφωνα με το οποίο, συνολικά στην ΕΕ, το 50 % 
των πόρων ΔΕΔ-Μ που διατέθηκαν αρχικά σε έργα του ERTMS έχουν αποδεσμευτεί 
ενώ οι κύριοι λόγοι για τις αποδεσμεύσεις αυτές ήταν οι καθυστερήσεις που 
σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση και οι περικοπές όσον αφορά το αντικείμενο των 
έργων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό·

45. υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των 
αναμενόμενων αναγκών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά και να αναλάβουν δεσμεύσεις σε επίπεδο σχεδιασμού καθώς και 
χρηματοδοτικές και πολιτικές δεσμεύσεις για να βελτιώσουν περαιτέρω την 
ελκυστικότητα των επενδύσεων στο ERTMS και να εγγυηθούν την ασφάλεια δικαίου 
για τους ιδιώτες επενδυτές· σημειώνει ότι η διάρκεια των συμφωνιών επιχορήγησης του 
ΜΣΕ θα μπορούσε επομένως να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική διάρκεια 
υλοποίησης των έργων ERTMS ‘
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46. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πρωτίστως η χρηματοδότηση του εξοπλισμού των 
διασυνοριακών συνδέσεων· θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
της ΕΕ για το ERTMS είναι ανεπαρκή, αυτά θα πρέπει να αυξηθούν· καλεί, εν 
προκειμένω την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευκαιρία να χορηγηθεί στα έργα ERTMS 
που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» συντελεστή 
συγχρηματοδότησης μεγαλύτερο ακόμη και από το 50 % όταν τα έργα αυτά 
ενσωματώνονται σε φιλόδοξα,  σχέδια μεγάλης κλίμακας για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης του ERTMS, με σκοπό την παροχή κινήτρων για τη χάραξη φιλόδοξων 
στρατηγικών ERTMS στα κράτη μέλη·

47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, να προωθήσουν και να 
διευκολύνουν συνέργειες στο πλαίσιο όλων των ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων, 
όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο συνδυαστικός μηχανισμός του, τα 
ταμεία συνοχής, το InvestEU, και η πρόσβαση στο Next Generation EU, και καλεί, 
επίσης την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν το ERTMS μία από 
τις κύριες προτεραιότητές τους στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

48. υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία του Next Generation EU και του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσον αφορά τη στήριξη του φιλόδοξου και 
μεγαλόπνοου σχεδίου ανάπτυξης του ERTMS στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου των εν λόγω σχεδίων δίνεται στη 
χρηματοδότηση του ERTMS η δέουσα σημασία·

49. τονίζει ότι πρέπει να εγκρίνεται η χρηματοδότηση έργων για νέες γραμμές από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία μόνο εάν περιλαμβάνουν εξοπλισμό ERTMS· ζητεί, επίσης από τον  
Οργανισμό την συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτούμενων 
από την ΕΕ έργων με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με τη συμβατότητα των συστημάτων 
ERTMS που εγκαθίστανται·

50. καλεί τα κράτη μέλη να χορηγήσουν μείωση των τελών πρόσβασης γραμμής κατά 75 % 
για 10 έτη στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν εξοπλίσει επιτυχώς το 100 % 
των μηχανών τους με μονάδες γραμμής βάσης 3 του ERTMS·

51. τονίζει ότι η μέθοδος υπολογισμού της ευρωπαϊκής υποστήριξης για εξοπλισμό 
ERTMS, βάσει σταθερής τιμής ανά χιλιόμετρο, είναι κατάλληλη για τμήματα γραμμής, 
αλλά όχι πολύ σχετική για αστικούς κόμβους οι οποίοι απαιτούν πολύ παρατρόχιο 
εξοπλισμό και περίπλοκη παραμετροποίηση ERTMS σε μικρή απόσταση· προτείνει να 
εξεταστεί η ανάλυση του κόστους βάσει του αριθμού των ισόπεδων διαβάσεων·

°

° °

52. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) είναι ένα 
ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας που δρομολογήθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 με στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων, τη μείωση του κόστους αγοράς και συντήρησης των 
συστημάτων σηματοδότησης, καθώς και την αύξηση της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών, της 
δυναμικότητας των υποδομών και του επιπέδου ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Παρά τις διαδοχικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία που θεσπίστηκε για την προώθηση της ανάπτυξης και της διαλειτουργικότητας 
του ERTMS, όπως το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
(TEN-T/ΔΕΔ-Μ), ο κανονισμός για το δίκτυο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου (CNC), 
τα ευρωπαϊκά σχέδια ανάπτυξης (EDP), τα εθνικά σχέδια εφαρμογής (NIPs) και τα μνημόνια 
συνεννόησης (MoUs), η ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι αργή και αποσπασματική και η 
διαλειτουργικότητα δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.

Ωστόσο, περισσότερο από ποτέ, η πλήρης ανάπτυξη του ERTMS είναι απαραίτητη για να 
μπορέσει ο σιδηροδρομικός τομέας να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και τα ορόσημα που έχουν τεθεί από τη στρατηγική για τη βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα για το 2030 και το 2050.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί ευκαιρία για να δοθεί μια πιο 
επικαιροποιημένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και ιδίως για να αντιμετωπιστούν οι 
σημαντικότερες προκλήσεις της ανάπτυξης του ERTMS, παρέχοντας παράλληλα ορισμένες 
συγκεκριμένες συστάσεις.

Ενόψει της σύνταξης της έκθεσης, η εισηγήτρια, με την παρουσία των σκιωδών εισηγητών, 
συγκάλεσε επίσης μια συνεδρία αναζήτησης ιδεών στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
ολόκληρο τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (βλ. παραρτήματα): θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών, σιδηροδρομικές εταιρείες, βιομηχανία, 
κοινή επιχείρηση. Στόχος της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν οι απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαλειτουργικότητα, την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του ERTMS.

Προβλήματα και συστάσεις

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής ιδεών, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονα την ανάγκη για 
μια συνολική συντονισμένη στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη του ERTMS 
και την μελλοντική πορεία του. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (Οργανισμός), του 
Ευρωπαίου Συντονιστή ERTMS και της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΚΕ S2R) και συνιστά 
την αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων και εξουσιών του Οργανισμού για την αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων προκλήσεων όσον αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία του ERTMS.

Στην προοπτική της κλιματικής και της ψηφιακής μετάβασης, η εισηγήτρια τονίζει την 
ανάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης προκειμένου να τηρηθεί η ισχύουσα προθεσμία 
ανάπτυξης του ERTMS έως το 2030 για το κεντρικό δίκτυο και προτείνει να οριστεί το 2040 
ως προθεσμία ολοκλήρωσης του εκτεταμένου δικτύου.
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Η εισηγήτρια διατυπώνει επίσης διάφορες συστάσεις για την αντιμετώπιση των κύριων 
προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την ανάπτυξη του ERTMS, και συγκεκριμένα:

 Χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής παροπλισμού των εθνικών συστημάτων (κλάση 
Β) με κανονιστικές προθεσμίες που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση 
της αργής μετάβασης των συστημάτων κλάσης Β στο ERTMS.

 Θέσπιση κανονιστικής διάταξης που θα διασφαλίζει ότι τα εθνικά σχέδια εφαρμογής 
του ERTMS (ΕΕΠ) ευθυγραμμίζονται νομικά με τους δεσμευτικούς στόχους 
ανάπτυξης του ERTMS, που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, για την επιβολή του 
παροπλισμού.

 Περαιτέρω εναρμόνιση των επιχειρησιακών απαιτήσεων ώστε να ξεπεραστεί το 
εμπόδιο που συνιστούν οι υφιστάμενοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες για τη 
διαλειτουργικότητα.

 Ρητή απαγόρευση χορήγησης σε νέα οχήματα που εισάγονται στην Ευρώπη κάθε είδους 
παρέκκλισης ή εξαίρεσης από την απαίτηση συμμόρφωσης με το ERTMS.

 Περαιτέρω εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης, ιδίως των 
επανεγκρίσεων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και υψηλό κόστος.

 Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας της ΕΕ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων, 
δεδομένου ότι αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία προβληματισμού για τις εκ των 
υστέρων μετασκευές του τροχαίου υλικού, και δημιουργία ενός διαφανούς μητρώου 
λύσεων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, ώστε να αποφευχθεί η πολλαπλή ενωσιακή 
χρηματοδότηση .

 Εξασφάλιση τυποποιημένων διεπαφών για την εισαγωγή νέων λειτουργιών που θα 
επιφέρουν ριζικές αλλαγές, όπως το επίπεδο 3, η αυτοματοποιημένη λειτουργία των 
τρένων (ΑΤΟ), και ο δορυφορικός εντοπισμός θέσης·

 Θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προτύπου υποβολής προσφορών για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να ξεπεραστούν τα ισχύοντα κενά στις δημόσιες συμβάσεις·

 Διατύπωση νομοθετικής πρότασης για μια βιομηχανική στρατηγική ERTMS που θα 
αντιμετωπίζει την ανεπαρκή βιομηχανική ικανότητα, την έλλειψη υποδομών 
μετασκευής και ενός σταθερού και προβλέψιμου προϋπολογισμού, καθώς και την 
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει επίσης την ύπαρξη ειδικής ενωσιακής χρηματοδότησης για το 
ERTMS, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των 
αναμενόμενων αναγκών. Ως εκ τούτου, συνιστά, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του 
ERTMS, να ενισχυθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα και η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την 
επένδυση στο ERTMS. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταστήσουν το ERTMS μία από τις κύριες προτεραιότητές τους στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τέλος, πιστεύει ότι η επιτυχία της ανάπτυξης του ERTMS θα εξαρτηθεί από τη συνοχή της 
αναθεωρημένης μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και από την αποφασιστικότητα των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να την επιβάλουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρία ανταλλαγής ιδεών

«ERTMS: τρέχουσα κατάσταση και συστάσεις »

Μεγέθυνση
Σημείωση: Διατίθεται διερμηνεία στα αγγλικά και τα ισπανικά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ:

15:00-15:10 Εισαγωγικές δηλώσεις της εισηγήτριας του ΕΚ για το ERTMS Izaskun Bilbao Barandica

15:10-15:45 Διαλειτουργικότητα:
 Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κύρια εκκρεμή ζητήματα διαλειτουργικότητας;
 Συνιστούν οι διάφορες διαδικασίες αδειοδότησης του ΕΟΣ και των ΕΑΑ φραγμό 

στη διαλειτουργικότητα; Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να 
διαμορφώσουμε τον ΕΟΣ ως μονοαπευθυντική θυρίδα για όλες τις άδειες;

 Είναι πραγματικά διαλειτουργικές οι γραμμές βάσης 3 και 2 του ERTMS; Πώς 
μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές εκδοχές του ERTMS θα είναι 
συμβατές; Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τη μετάβαση;

 Το έγγραφο δράσης της ΕΕ «ERTMS, η μελλοντική πορεία» βασίζεται σε 
ρεαλιστικές υποθέσεις και υλοποιούνται επιτυχώς τα καθήκοντα που ορίζονται 
σε αυτό; Ποιες πτυχές θα πρέπει να αλλάξουν ή ποιοι στόχοι θα πρέπει να 
επανεξεταστούν;

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

15.45-16:20 Εξέλιξη:
 Απαιτείται ακριβής προθεσμία για τον παροπλισμό των συστημάτων κλάσης Β 

των κρατών μελών; Εάν όχι, γιατί και, εάν ναι, πώς θα πρέπει να διεξαχθεί αυτή 
η διαδικασία;

 Συμφωνείτε με το επιχειρηματικό επιχείρημα της ΕΕ ότι οι επενδύσεις θα πρέπει 
να έχουν προτεραιότητα τα εποχούμενα συστήματα;

 Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και φορέων εκμετάλλευσης αφενός και δημόσιων αρχών 
αφετέρου;

 Υπάρχει διαφορά στην ανάπτυξη του επιβατικού και του εμπορευματικού τομέα;
 Θα ήταν ευκολότερο να ανανεωθεί ο στόλος αντί να μετασκευαστεί; Πρέπει να 

έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το τροχαίο υλικό;
 Ποιοι κύριοι παράγοντες αλλαγής μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό 

απορρόφησης και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ERTMS;
 Θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό τυποποιημένο σύστημα διαχείρισης της 

κυκλοφορίας; Και, εάν ναι, πώς μπορεί να επιτευχθεί;
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης



PE680.983v02-00 18/21 RR\1232991EL.docx

EL

16:20-16:55 Χρηματοδότηση:
 Είναι η χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών για την ανάπτυξη του 

ERTMS επαρκής και καλά στοχευμένη;
 Θεωρείτε πρόσφορο ένα ΠΔΠ και σε επίπεδο κρατών μελών για τη 

χρηματοδότηση του ERTMS;
 Ποια χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη στήριξη του ERTMS 

(π.χ. εθνικά μέσα, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο συνδυαστικός 
μηχανισμός του, ΕΔΕΤ); Ποια χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να ενισχυθούν σε 
επίπεδο ΕΕ;

 Ποιες επενδύσεις που σχετίζονται με το ERTMS είναι πιο ελκυστικές για τον 
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα;

 Πώς να αποφευχθεί η χρηματοδότηση του ίδιου πρωτοτύπου πολλές φορές;
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

16:55-17:00 Τελικές παρατηρήσεις της εισηγήτριας του ΕΚ για το ERTMS Izaskun Bilbao Barandica
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