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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβουν στην κοινή πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης και την 

κατάρτιση της νέας νομοθετικής πρότασης τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το 

Κοινοβούλιο στην παρούσα έκθεση εφαρμογής· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσταση των οργάνων του ΕΤΣΕ και για την 

διαφανή διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε για τα μέλη της δομής διακυβέρνησής 

τους· καλεί ωστόσο τα όργανα του ΕΤΣΕ να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και το ευρύ κοινό τακτικά, λεπτομερώς και με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα έργα 

του ΕΤΣΕ· προτείνει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) να 

βελτιώσει την ενημέρωση που παρέχει σε ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεταξύ 

άλλων· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στρατηγικό προσανατολισμό που ενέκρινε το 

διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ τον Δεκέμβριο του 2015 και στον οποίο 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά όρια γεωγραφικής συγκέντρωσης· παρατηρεί έλλειψη 

ισορροπίας όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των δικαιούχων του ΕΤΣΕ· παρατηρεί 

ότι, κατά το πρώτο έτος δραστηριοποίησής του, το 92 % του συνόλου των επενδύσεων 

επικεντρώθηκε στις χώρες της ΕΕ των 15 ενώ μόνο το 8 % έφτασε στις χώρες της ΕΕ των 

13, και ότι, μέχρι σήμερα, 10 κράτη μέλη, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητες μόνο στο πλαίσιο της θυρίδας του 

ΕΤΣΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι το κριτήριο της αναλογίας του 

ΑΕγχΠ είναι χρήσιμο, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη κατανομή των 

έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική οικονομική δραστηριότητα κάθε χώρας, την 

ανάγκη για επενδύσεις και το επίπεδο απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση 

κεφαλαίου διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην ΕΕ·  

4. υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν επενδύσεις υψηλού κινδύνου και ότι, ως επί 

το πλείστον, δεν αξίζει η επιβολή τους σε περιβάλλον με χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης και 

χαμηλή ζήτηση· ζητεί, επομένως, εκτός από μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή, η 

χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ να συνδέεται στενότερα με μια επιτυχημένη ανάπτυξη της 

οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής· 

5. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ορίων συγκέντρωσης στο αρχικό στάδιο της 

εκκίνησης· υπενθυμίζει ότι την μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΕΤΣΕ έχει πραγματοποιήσει 

ο τομέας μεταφορών, με 2,2 δισεκατομμύρια EUR σε σύνολο 8 δισεκατομμυρίων EUR, 

ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 25 % του συνόλου των πόρων του ταμείου 

εγγυήσεων· παρατηρεί με ανησυχία ότι ο τομέας των μεταφορών έχει λάβει πόρους που 

ανέρχονται μόλις στο 13 % περίπου του συνόλου των επενδύσεων που έχουν 

κινητοποιηθεί και διατεθεί έως σήμερα εντός της «θυρίδας υποδομών και καινοτομίας» 

του ΕΤΣΕ, ποσό που απέχει πολύ από το όριο του 30 % που έχει καθοριστεί για κάθε 

μεμονωμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή σε έργα του τομέα μεταφορών διότι η εκπροσώπηση τους στο χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκής, ενώ ο τομέας των μεταφορών 
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διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια των 

καταναλωτών· 

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες για την επιλογή βιώσιμων έργων, σε 

συσχετισμό με τους βασικούς στόχους πολιτικής και τους γενικότερους στόχους της ΕΕ, 

όπως η κινητικότητα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, ή με υφιστάμενες πρωτοβουλίες 

όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα ποδηλατοδρόμων σε συνδυασμό με τις σιδηροδρομικές 

μετακινήσεις ή με πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των 

περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν εγκαταλειφθεί ή 

διαλυθεί1· 

7. επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πίνακα δεικτών τόσο για τις εγκριθείσες όσο και για 

τις απορριφθείσες πράξεις πρέπει να δημοσιοποιούνται με διαφανή και προσβάσιμο τρόπο 

και σε τακτική βάση· 

8. εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με την προσθετικότητα ορισμένων από τα πρώτα 

έργα μεταφορών που επελέγησαν διότι εκτιμά ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσαν 

να είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς το ΕΤΣΕ· 

9. αναγνωρίζει ότι τα έργα υποδομών που υποβάλλονται στην ΕΤΕπ συχνά εντάσσονται στις 

συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εφόσον υποβάλλονται από αρχές που στηρίζονται 

από δημόσιες εγγυήσεις, και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο· καλεί την 

ΕΤΕπ να προβεί σε ανάλυση άλλων παραμέτρων που θα επέτρεπαν σε τέτοια έργα να 

χαρακτηριστούν πρόσθετα και άρα να κριθούν κατάλληλα για το ΕΤΣΕ· καλεί επίσης την 

ΕΤΕπ να ενισχύσει τις προσπάθειες διαφήμισης των ευκαιριών που προσφέρει το ΕΤΣΕ 

στους εταίρους του ιδιωτικού τομέα ούτως ώστε να αυξηθούν πραγματικά τα έργα τούτης 

της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΤΣΕ· 

10. ζητεί να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά τη διαδικασία επιλογής και 

να ευθυγραμμίζεται το ΕΤΣΕ με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά 

τα διασυνοριακά έργα και άλλα έργα προκαθορισμένα στον μηχανισμό «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» και άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών 

(όπως είναι το ERTMS και SESAR)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η κινητικότητα μηδενικών ή χαμηλών 

εκπομπών, η απασχόληση υψηλής ποιότητας, η αποτελεσματικότητα των πόρων, οι 

βιώσιμες υποδομές, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και οι συνέργειες μεταξύ 

διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών· 

11. προτρέπει την Επιτροπή να εστιάσει στις επενδύσεις σε έργα που συνεισφέρουν στην 

ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους· 

12. εκτιμά ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί 

επίσης να εξασφαλίσει την αναγκαία προσθετικότητα και να παρακινήσει επενδυτές να 

προτείνουν έργα που, διαφορετικά, μπορεί να μην είχαν πραγματοποιηθεί· ζητεί από την 

ΕΤΕπ και την Επιτροπή να προωθήσουν τον συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ (διάφοροι 

μηχανισμοί της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)) με το 

ΕΤΣΕ προκειμένου να βελτιωθεί το χρηματοπιστωτικό προφίλ των έργων υποδομής μέσω 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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της παροχής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· 

13. επισημαίνει ότι τα έργα υποδομής μεταφορών υπό μορφή συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει συνήθως να βασίζονται στην αρχή «ο χρήστης 

πληρώνει», προκειμένου να επιβαρύνονται λιγότερο οι κρατικοί προϋπολογισμοί και οι 

φορολογούμενοι για την κατασκευή και τη συντήρηση της υποδομής· τονίζει ότι είναι 

σημαντικό να συντονίζονται οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε 

ολόκληρη την ΕΕ και να μην προωθούνται κεφάλαια τύπου ΣΔΙΤ σε βάρος των 

διαρθρωτικών ταμείων· 

14. υπογραμμίζει το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 

Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και αναγνωρίζει την έως τώρα τομεακή και γεωγραφική 

συγκέντρωση των επενδύσεων· καλεί τον ΕΚΕΣ να βελτιώσει τις γενικές του επιδόσεις 

και να ενισχύσει την παρουσία του σε εκείνες τις χώρες όπου το ΕΤΣΕ συνάντησε 

δυσκολίες για να εδραιωθεί και όπου υπάρχει έλλειψη διοικητικής ικανότητας σε σχέση 

με την υποβολή βιώσιμων έργων και δη στις χώρες συνοχής· καλεί επιπλέον τον ΕΚΕΣ 

να παράσχει ειδική καθοδήγηση προκειμένου να βοηθηθούν συγκεκριμένα έργα 

μεταφορών οπουδήποτε παρατηρείται μεγάλη απροθυμία ανάληψης κινδύνου ή 

οπουδήποτε ο κίνδυνος είναι κατακερματισμένος μεταξύ των επενδυτών 

(διασυνοριακά/πολυεθνικά έργα, μακράς πνοής έργα υποδομών/έργα δημιουργίας 

εισοδήματος)· 

15. πιστεύει ότι για να βελτιωθεί η επίδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο και η προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη, είναι αναγκαία η 

αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και με τις 

εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και με τις τοπικές αρχές· 

16. παρατηρεί με ανησυχία ότι ο μικρός αριθμός έργων του τομέα των μεταφορών που 

εμφανίζεται στο ΕΤΣΕ μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη της δυσκολίας του εν λόγω τομέα να 

αποσπάσει χρηματοδότηση μερική ή ολική από ιδιώτες επενδυτές, ακόμη και όταν η 

χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει σχεδόν εξαντληθεί και 

δεν υπάρχει περίπτωση εναλλακτικής χρηματοδότησης από την ΕΕ τουλάχιστον έως το 

2020· ζητεί, επομένως, τη χρηματοδοτική ενίσχυση του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (CEF) στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· 

17. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν διατίθενται στοιχεία ως προς το συνολικό ποσό των 

πράξεων που έχουν υπογραφεί εντός του «σκέλους για τις ΜΜΕ» του ΕΤΣΕ και των 

σχετικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της 

αεροναυτικής και στο σιδηροδρομικό τομέα· εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι το 

γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε επαλήθευση σχετικά με τα έργα, τα 

αποτελέσματα, τις επιτυχίες και τις τιμές αναφοράς· επιμένει να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη 

προσοχή στη βελτίωση της στήριξης προς τις ΜΜΕ καθώς και στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές· 

18. προτείνει στην Επιτροπή να απαριθμεί, στις τακτικές της εκθέσεις, τα έργα που 

επωφελήθηκαν από τον συνδυασμό επιχορηγήσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (CEF) και πόρων του ΕΤΣΕ· 
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19. συνιστά να ενισχυθεί η προβολή των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ, με έντονη δράση σε 

όλη την ΕΕ μέσω μιας ενημερωτικής εκστρατείας, και με τη δημιουργία ενός λογοτύπου 

του ΕΤΣΕ. 
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