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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

 
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών της Ένωσης είναι απαραίτητος 

για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά 
της καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και 
συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της Ένωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιφερειακές, αγροτικές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και ότι οποιαδήποτε σημαντική συνεισφορά 
του τομέα των μεταφορών στον σκοπό αυτό θα απαιτήσει τεράστιες δημόσιες και 
ιδιωτικές τομεακές χρηματοδοτικές επενδύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη, ασφαλή, έξυπνη, 
διαλειτουργική και πολυτροπική κινητικότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
συγκαταλέγονται στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη 
κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές έχουν 
αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την παροχή όλων των αναγκαίων αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού στον πληθυσμό 
της Ένωσης εν μέσω της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη των τομέων 
των μεταφορών και του τουρισμού είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και για τη συνδεσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως ο τομέας των μεταφορών θα υποστεί μία από 
τις μεγαλύτερες απώλειες όσον αφορά την πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία το 2020 (περίπου 20 %), με ορισμένους τρόπους μεταφοράς να είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι, όπως οι αεροπορικές μεταφορές που εκτιμάται ότι θα υποστούν 
απώλεια επιβατών 60 % καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εκτιμάται πως το τουριστικό οικοσύστημα θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες 
ιδίων κεφαλαίων το 2020 (περίπου 171 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή ποσοστό 
26,4 % των συνολικών απωλειών του οικοσυστήματος) και ότι αντιπροσωπεύει το 
22 % των επενδυτικών αναγκών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως οι Ευρωπαίοι πολίτες 
δεν θα επιβαρυνθούν με τις αυξήσεις του κόστους μεταφοράς που σχετίζονται με 
την κρίση της νόσου COVID-19·

1. σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι η πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων του Next 
Generation EU ως έσοδα για ειδικό προορισμό στον προϋπολογισμό του 2021 
ανέρχεται σε 211 δισεκατομμύρια EUR· το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 
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126 % των τακτικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού 
της Ένωσης, που δεν υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου· 

2. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη σημαντική μείωση της συνεισφοράς του Next 
Generation EU στο πρόγραμμα InvestEU από 30,3 δισεκατομμύρια EUR σε 5,6 
δισεκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου· κατά συνέπεια, η 
πρόταση του Συμβουλίου για αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του 
προγράμματος InvestEU για το 2021 κατά 551 εκατομμύρια EUR σε αυτή τη 
γραμμή του προϋπολογισμού δεν αντισταθμίζει σχεδόν καθόλου τη δραστική 
μείωση της αναμενόμενης συνεισφοράς του Next Generation EU κατά 9,645 
δισεκατομμύρια EUR στο πρόγραμμα InvestEU για το 2021 και, ως εκ τούτου, είναι 
σαφώς ανεπαρκής· επιμένει στην ενσωμάτωση του νέου στρατηγικού σκέλους της 
ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής στο πρόγραμμα InvestEU, το οποίο 
περιλαμβάνει βασικές ευκαιρίες επενδύσεων για βιώσιμες και ασφαλείς υποδομές 
μεταφορών, λύσεις και εξοπλισμό κινητικότητας και για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και 
κοινωνικής συνοχής και θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη 
αξία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα 
InvestEU θα πρέπει να είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη δραστηριοτήτων που 
προωθούν τον καινοτόμο, ψηφιακό και βιώσιμο τουρισμό·

3. [02 03 01] επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) στην προώθηση της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) το οποίο είναι βιώσιμο, ασφαλές, πολυτροπικό, 
διαλειτουργικό και διασυνδεδεμένο στους τομείς των υποδομών μεταφορών, 
ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και στην επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας, μέσω της προώθησης της έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εμπορευματικών 
μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών· θεωρεί 
απαράδεκτες τις δραστικές μειώσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων για τους 
κλάδους της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας του CEF και τη συνολική 
μείωση του προϋπολογισμού του CEF σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

θεωρεί ιδιαίτερα απαράδεκτο το γεγονός ότι, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Ιουλίου, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον CEF- Μεταφορές 2021-
2027 θα είναι πλέον χαμηλότερες ακόμη και από εκείνες του ΠΔΠ 2014-2020, και 
η θέση του Συμβουλίου προβλέπει περικοπή 227,3 εκατομμυρίων EUR σε σύγκριση 
με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, με αποτέλεσμα τελικό ποσό που θα ήταν 
εντελώς ανεπαρκές λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του τομέα· ζητεί συνεπώς 
έναν προϋπολογισμό του CEF σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το ΠΔΠ1· υπενθυμίζει ότι ο βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των δαπανών του CEF θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και να επιδιώκει 

1 17,746 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2021-2027 σε τιμές 2018 (κατά μέσο όρο 2,542 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως).
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ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών μεταξύ τομέων όπως 
οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός και η ψηφιοποίηση·

4. [02 03 01] εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στα 
οποία συμφώνησαν τα κράτη μέλη στις 21 Ιουλίου 2020 για την εκ των προτέρων 
διάθεση 1 384 εκατομμυρίων EUR από το γενικό κονδύλιο του CEF για την 
ολοκλήρωση των ελλειπόντων σημαντικών διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων μεταξύ των χωρών συνοχής· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση του CEF 
βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα των έργων για την ΕΕ των 27 και δεν 
προορίζεται αποκλειστικά για τις χώρες συνοχής και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή 
η εκ των προτέρων κατανομή κονδυλίων σε ένα συγκεκριμένο έργο περιορισμένου 
αριθμού κρατών μελών· καλεί το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει τη θέση του για 
διάθεση του πλήρους ποσού του CEF για την ΕΕ των 27·

5. [02 10 01] σημειώνει την ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) για το 2021, αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το κονδύλι που προβλέπεται στη θέση του 
Συμβουλίου είναι χαμηλότερο από εκείνο του σχεδίου προϋπολογισμού· 
επαναλαμβάνει ότι ο EASA κατατάσσεται ως οργανισμός «ευρωπαϊκών 
στρατηγικών επενδύσεων», στον οποίο ανατέθηκαν σημαντικά νέα βασικά 
καθήκοντα το 2018· υπενθυμίζει τις υψηλές επιδόσεις και επενδύσεις των πόρων 
του EASA στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας (π.χ. πρόγραμμα οικολογικού 
σήματος του EASA) και τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης το 2020, που είχε 
ως αποτέλεσμα την κατάρτιση του πρωτοκόλλου για την αεροπορική υγεία σε στενό 
συντονισμό με το ECDC, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση ασφαλών 
αεροπορικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ και παγκοσμίως· 

υπενθυμίζει τις προσπάθειες του EASA, και συγκεκριμένα τις δραστηριότητές του 
για την πράσινη ανάκαμψη του κλάδου αερομεταφορών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των στόλων των αεροπορικών εταιρειών με 
αεροσκάφη που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία των αεροπορικών μεταφορών και 
των υποδομών τους (π.χ. αερολιμένες) για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
με άλλα μέσα μεταφοράς, ιδίως με τον σιδηρόδρομο, και την προστιθέμενη αξία 
τους όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνδέσεις και υπηρεσίες μεγάλων 
αποστάσεων σε περιφερειακές περιοχές, εδάφη και νησιά· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθεί κατά 16,45 % ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2021 σε σύγκριση 
με το 2020 και να επιβεβαιωθούν οι επακόλουθες αυξήσεις στο επόμενο ΠΔΠ, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του EASA, με σκοπό τη σταδιακή 
προώθηση, μεταξύ άλλων, της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό·

6. [02 10 02] σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το 
2021· ζητεί να επιβεβαιωθούν οι επακόλουθες αυξήσεις στο επόμενο ΠΔΠ 
προκειμένου να ενισχυθεί ο EMSA·

7. [02 10 03] εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το 2021, ο ρόλος 
του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για να γίνει πραγματικότητα η μόνιμη στροφή 
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από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και για την πρόοδο στη δημιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· σημειώνει ότι η εν λόγω μείωση 
είναι ιδιαιτέρως ατυχής δεδομένου ότι το 2021 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί τουλάχιστον ο προϋπολογισμός 
του ERA στο επίπεδο του 2020, ύψους 27,44 εκατομμυρίων EUR, και να 
εφαρμοστεί το ποσοστό αύξησης που προβλέπεται στο σχέδιο προϋπολογισμού για 
τα επόμενα έτη πάνω από το όριο αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για ένα δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά 
με την αναβίωση των διασυνοριακών νυχτερινών αμαξοστοιχιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την αναμόρφωση των άνετων ευρωπαϊκών 
νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως πιθανής και βιώσιμης εναλλακτικής στις πτήσεις 
μικρών αποστάσεων και στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

8. [05 05 03] εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική μείωση της συνεισφοράς του 
Ταμείου Συνοχής στον CEF στον τομέα των μεταφορών (μείωση ύψους 18,9 % για 
τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί να αποκατασταθεί η συνεισφορά 
στο επίπεδο του 2020 ώστε να αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει 
η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της Ένωσης στην προώθηση και την 
ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ένωση· θεωρεί 
ότι έργα μεταφορών χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) πρέπει να δίνουν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση των κεντρικών ή των 
εκτεταμένων δικτύων των ΔΕΔ-Μ·

9. [09 03 01] τονίζει τη σημασία των αναγκαίων επενδύσεων για τον τομέα των 
μεταφορών στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τη διασφάλιση μιας 
δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά αποδεκτής μετάβασης στην κλιματική 
ουδετερότητα, στην οποία κανείς δεν μένει πίσω· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να στηριχθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των εργαζομένων 
και των ατόμων που αναζητούν εργασία στον τομέα των μεταφορών, οι 
παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις στις ΜΜΕ, και οι επενδύσεις στην έξυπνη 
και βιώσιμη κινητικότητα, καθώς και οι φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές 
μεταφορών· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις προτεινόμενες περικοπές 
στο ΠΔΠ και στο Next Generation EU για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Συμβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2021·

10. [13 04 01] εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η νέα πρόταση της 
Επιτροπής για το ΠΔΠ προβλέπει μείωση κατά 75 % των αναλήψεων υποχρεώσεων 
για την στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο του πυλώνα μεταφορών, στόχος της 
οποίας είναι η προσαρμογή τμημάτων των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των 
υποδομών μεταφορών με στόχο τη βελτίωση τόσο της στρατιωτικής όσο και της μη 
στρατιωτικής κινητικότητας· η εν λόγω μείωση περιορίζει εκ των πραγμάτων αυτόν 
τον νέο στόχο πολιτικής της Ένωσης σε απλώς συμβολικές δράσεις· ζητεί να 
αποκατασταθεί το αρχικό επίπεδο και να καθοριστεί αντίστοιχα το επίπεδο 
πιστώσεων για το 2021·

11. [νέο] εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία της Επιτροπής να δημιουργήσει 
ειδικό κονδύλιο και ειδικό πρόγραμμα για τον βιώσιμο τουρισμό σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, που θα περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 300 
εκατομμυρίων EUR, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα και τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί νέα γραμμή του 
προϋπολογισμού προκειμένου να ληφθεί υπόψη ένας τομέας που έχει ισχυρούς 
δεσμούς με τις μεταφορές, έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση COVID-19 και είναι 
πολύ σημαντικός για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και 
την κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ·

12. επαναλαμβάνει τη σημασία ενός απλούστερου και αποδοτικότερου συστήματος 
ιδίων πόρων, ικανού να επιφέρει ουσιαστική μείωση του ποσοστού των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ και να εγγυηθεί την επαρκή και προσανατολισμένη 
στα αποτελέσματα χρηματοδοτική κάλυψη των δαπανών της Ένωσης·

13. επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας του 
τομέα των μεταφορών και για την προώθηση της μείωσης των εκπομπών από τις 
μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου και κανόνων· επισημαίνει ότι τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση συμπράξεων με τις 
χώρες της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και άλλους συμφεροντούχους· ζητεί 
να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση οι εν λόγω πρωτοβουλίες -για παράδειγμα, η 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης για τον ναυτιλιακό τομέα - προκειμένου 
να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά του 
λύπη για τις προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ και στο Next Generation EU για το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το 
Συμβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 
2021·

14. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες 
στην απάτη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια διαφανής και 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για μεγάλης κλίμακας έργα 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 

15. υπογραμμίζει ότι η κακή ποιότητα των μεταφορών συμβάλλει σε σοβαρή 
ανεπάρκεια επενδύσεων, περιφερειακές ανισότητες και κενά ένταξης που 
επηρεάζουν δυσμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες συνοχής· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα 
αναγκαίες σε περιοχές όπου οι υποδομές μεταφορών βρίσκονται σε επισφαλή 
κατάσταση· επισημαίνει ότι η υποανάπτυξη των υποδομών προκαλείται συχνά από 
την ανεπαρκή τοπική θεσμική ικανότητα και ότι, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται από σημαντική τεχνική βοήθεια και εποπτεία από την ΕΕ·

16. σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη πόρων για την ενίσχυση των προσπαθειών 
ολοκλήρωσης του εκτεταμένου δικτύου, το οποίο έχει θεμελιώδη 
κοινωνικοοικονομική αξία, ιδίως για τις περιφερειακές περιοχές όπου η βελτίωση 
της κινητικότητας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για να αποφευχθεί η 
συρρίκνωση του πληθυσμού και η οικονομική ύφεση·

17. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξορθολογιστεί η χρήση των πόρων που διατίθενται 
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για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των τομέων των μεταφορών και του 
τουρισμού, καθώς και να προωθηθεί η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας 
προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι εκτέλεσης και το κόστος για το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υποδομών που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
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