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SUGGESTIONS 

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 το 2015,  

–  2 276 574 666 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 742 254 807 EUR σε 

πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν στις πολιτικές μεταφορών, μεταξύ άλλων στη 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), την ασφάλεια των μεταφορών και τα 

δικαιώματα των επιβατών, καθώς και στους οργανισμούς μεταφορών, 

–  241 000 390 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 152 559 306 EUR σε 

πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν στην έρευνα και καινοτομία για τις μεταφορές, 

μεταξύ άλλων στο SESAR2 και την κοινή επιχείρηση (ΚΕ) Shift2Rail, 

–  75 145 385 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80 731 327 EUR σε 

πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για διοικητικές δαπάνες· 

2. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, για να ετοιμαστεί μια απαλλαγή για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επιτροπή, πρέπει να εξεταστούν μια σειρά 

διαφορετικών εκθέσεων για να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκτέλεσης του 

σχετικού με τις μεταφορές προϋπολογισμού· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για τη μη 

εναρμόνιση των χρηματοοικονομικών αναφορών σχετικά με τις πιστώσεις, δηλαδή το 

κατά πόσο τα εντάλματα ανάκτησης, η συμμετοχή τρίτων χωρών, τα έσοδα για ειδικό 

προορισμό κ.τ.λ. έχουν ληφθεί υπόψη, γεγονός που κάνει την προετοιμασία της 

απαλλαγής εξαιρετικά δυσχερή· 

3. σημειώνει ότι οι συνολικές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στο τέλος του έτους 2015 

ήταν 4,243 δισεκατομμύρια EUR (2,843 δισεκατομμύρια EUR το 2014)· 

4. σημειώνει ότι, το 2015, 12,8 δισεκατομμύρια EUR διατέθηκαν σε 263 έργα στον τομέα 

μεταφορών μέσω συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν το 2015 στο πλαίσιο 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της ΔΣΕ· σημειώνει ακόμη ότι η χρηματοδότηση της 

ΔΣΕ οδήγησε σε συνολικές επενδύσεις 28,3 δισεκατομμυρίων EUR, με τον συνδυασμό 

συνεισφοράς της Ένωσης με προϋπολογισμούς περιφερειών και κρατών μελών, καθώς 

και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕTΕπ)· 

5. σημειώνει ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση», στον οποίο εντάσσονται οι μεταφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε επτά 

πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ MOVE· σημειώνει ότι σφάλματα 

εντοπίστηκαν μόνο σε μία από τις ελεγχθείσες πράξεις και ότι αφορούσαν τη μη 

συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· 

6. με δεδομένο το γεγονός ότι η δημιουργία του ΕΤΣΕ και του Ταμείου Εγγυήσεων με 

ποσοστό στόχο το 50% έχει επηρεάσει τη δημοσιονομική ευελιξία στο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ότι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τη 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει μειωθεί, είναι της γνώμης ότι η πρόταση της 
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Επιτροπής να παραταθεί το ΕΤΣΕ θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια εκτίμηση 

αντικτύπου για το μέσο αυτό· 

7. σημειώνει ότι η έκθεση αξιολόγησης της ΕΤΕπ επισημαίνει γεωγραφικές ανισορροπίες 

και τομεακές συγκεντρώσεις στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας και ότι η 

χρηματοδότηση στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας είναι συγκεντρωμένη (63%) σε 

τρία κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τον αντίκτυπο του 

ΕTΣΕ στην Ένωση ως σύνολο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ δεν 

χρησιμοποιείται επαρκώς για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων μεταφορών σε όλα τα 

μεταφορικά μέσα, όπως για παράδειγμα η προώθηση των βιώσιμων μεταφορικών μέσων 

ή η περαιτέρω ενθάρρυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης και της απρόσκοπτης 

προσβασιμότητας· 

8. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή (ΓΔ MOVE) δεν έχει ακόμη δημιουργήσει ένα 

επίσημο ενοποιημένο στρατηγικό έγγραφο για την εποπτεία της ανάπτυξης διαδρόμων 

του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ· παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει ένα τέτοιο 

στρατηγικό έγγραφο για τις εποπτικές δραστηριότητες και τη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι 

η διαφάνεια και η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες συμβάλλει 

στην επιτυχία των έργων στον τομέα των μεταφορών· 

9. σημειώνει ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δεν έχει 

ακόμα επισημοποιήσει μια στρατηγική ελέγχου που θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης των 

επιχορηγήσεων· καλεί, ως εκ τούτου, τον INEA να αναπτύξει βασικούς δείκτες επιδόσεων 

για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων και να 

καθιερώσει πλήρεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους στις ενδιάμεσες και 

τελικές πληρωμές· 

10. επισημαίνει ότι τα έργα μεταφορών της περιόδου 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν από 

περισσότερες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται η ΔΣΕ, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΤΣΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να αναπτύξει συνέργειες που θα επιτρέψουν στις διάφορες αυτές πηγές 

χρηματοδότησης να μεριμνήσουν για μια αποδοτικότερη κατανομή των κονδυλίων που 

έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και για τον συνδυασμό των κονδυλίων αυτών· καλεί την 

Επιτροπή να εκδίδει και να δημοσιεύει σε ετήσια βάση, μεταξύ άλλων στους δικτυακούς 

της τόπους, καταλόγους για τις μεταφορές στους οποίους θα υπάρχει ευχερής πρόσβαση, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, και τα έργα 

στον τομέα του τουρισμού που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία· 

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail δεν έχει καταστεί ακόμη 

οικονομικά αυτόνομη· επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, η δημοσιονομική και οικονομική 

διαχείριση της κοινής επιχείρησης είναι ενσωματωμένη στη διαχείριση της Επιτροπής 

(ΓΔ MOVE)· εκφράζει ωστόσο ικανοποίηση για το γεγονός ότι, τον Μάιο του 2016, η 

Κοινή Επιχείρηση πέτυχε τελικά την οικονομική αυτονομία της· 

12. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης S2R για το 2015 

ανήλθε σε 48,04 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, εκ των οποίων 

45,33 EUR για επιχειρησιακές δαπάνες και 2,71 εκατομμύρια EUR για διοικητικές 

δαπάνες· οι πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν σε 0,00 EUR για επιχειρησιακές δαπάνες, 

δεδομένου ότι καμία επιχορήγηση δεν υπογράφηκε το 2015, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών 
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για διοικητικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,71 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 1,35 

εκατομμύρια EUR προέρχονταν από τη συνεισφορά της Ένωσης· 

13. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι συνεισφορές από τα μέλη της κοινής 

επιχείρησης S2R για το 2014 δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί ενώ η συνεισφορά για το 2015 

(1,35 εκατομμύρια EUR) έχει εισπραχθεί μόνο εν μέρει· 

14. χαιρετίζει την ολοκλήρωση της δομής διακυβέρνησης, την οριστικοποίηση των μελών της 

κοινής επιχείρησης S2R και την έγκριση του στρατηγικού γενικού σχεδίου, που 

αποτελούσε προαπαιτούμενο για την έγκριση των πρώτων ετήσιων προγραμμάτων 

εργασίας της κοινής επιχείρησης και, ως εκ τούτου, για τη δρομολόγηση προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι το 2015 δεν είχε οριστεί ο 

εκτελεστικός διευθυντής· 

15. σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, η κοινή επιχείρηση S2R  δρομολόγησε τέσσερις 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 170 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την 

υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα των σιδηροδρόμων, από τα οποία τα 90 

εκατομμύρια EUR προέρχονταν από την Ένωση· επισημαίνει ότι το ποσό των 90 

εκατομμυρίων EUR προκύπτει από τον συνδυασμό των πιστώσεων του 2015 (45,33 

εκατομμύρια EUR) και του 2016 (45,25 εκατομμύρια EUR)· 

16. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τη διαφάνεια στη διαχείριση 

των πόρων· 

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις για τον τουρισμό δεν αρκούν προς 

το παρόν, ιδίως για να προωθηθεί η ανάπτυξη έργων βιώσιμου και προσβάσιμου 

τουρισμού και για τη στήριξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και 

των εξελίξεων στη συνεργατική οικονομία· 

18. προτείνει, σε σχέση με τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή 

Μεταφορών και Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή 

όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2015. 
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