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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην πολιτική συνοχής πρέπει να εξακολουθήσουν να 
στοχεύουν σε όλες τις περιφέρειες με βάση τις τρεις υφιστάμενες κατηγορίες – λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες – και ότι οι περιβαλλοντικές στρατηγικές για την κλιματική ουδετερότητα 
πρέπει να προσαρμοστούν και να συνυφανθούν στη σχετική στόχευση, σύμφωνα με τις 
τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα μετριασμού ενόψει της δίκαιης μετάβασης για τις 
περιφέρειες με οικονομικούς τομείς υψηλής έντασης άνθρακα· σημειώνει ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
συνοχή, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές, αγροτικές και εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, καθώς και οι νησιωτικές, αραιοκατοικημένες περιοχές και άλλες γεωγραφικά 
μειονεκτούσες περιοχές·

2. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την πολιτική συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής υπήρξαν οι κύριες πηγές 
χρηματοδότησης για την παρέμβαση στον τομέα των μεταφορών, έχοντας διαθέσει άνω 
των 70 δισεκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, και ότι η 
διαχείριση της πολιτικής συνοχής πραγματοποιείται από κοινού μεταξύ της ΕΕ και των 
κρατών μελών, γεγονός που καθιστά αυτή τη διαδικασία πιο αποκεντρωμένη·

3. παρατηρεί ότι τα έργα μεταφορών που υποστηρίζονται από το κονδύλι για τη συνοχή, η 
μεταφορά από το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, θα 
υπόκεινται σε θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής και το 60 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΜΣΕ θα πρέπει να διοχετεύεται στην επίτευξη των 
στόχων για το κλίμα·

4. υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά 
πρώτο και κύριο λόγο, στις ανάγκες των διαφόρων στοχευμένων περιφερειών και 
πρέπει να στηρίζουν τους κοινούς στόχους πολιτικής της ΕΕ και, ως εκ τούτου, τα 
ταμεία συνοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα που συμβάλλουν στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και, ως εκ 
τούτου, στην ευημερία των πολιτών/κοινοτήτων, να βελτιώνουν το βιοτικό τους 
επίπεδο και να  τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, δεδομένου ότι πρωταρχική αποστολή 
των ταμείων αυτών είναι η συνοχή, ενώ παράλληλα ενισχύουν την έρευνα και την 
καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη 
κινητικότητα και συνδεσιμότητα και διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την εδαφική, 
κοινωνική και οικονομική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης·

5. τονίζει τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης ενός εύρυθμου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, της σύνδεσης της 
Ευρώπης μέσω σύγχρονων, πολυτροπικών και ασφαλών δικτύων υποδομών μεταφορών 
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και της μετάβασης σε κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω της 
στήριξης για την ολοκλήρωση των ελλειπουσών μικρών διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των 
αγροτικών και παραμεθόριων περιοχών· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
εστιάζεται ιδιαίτερα στις περιφέρειες με υποανάπτυκτες υποδομές και με διάφορους 
άλλους τύπους υποδομών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς επενδύσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές φυσικού αερίου που θα επιτρέψουν την ομαλή 
ενεργειακή μετάβαση των περιφερειών και θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια 
των περιφερειών· πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει ένα από τα 
κύρια μέσα ευρωπαϊκής δράσης για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως όσον αφορά τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες αγωνίζονται να περιορίσουν τις περιφερειακές 
ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται· τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των ταμείων συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και πιστεύει ότι οι 
ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες αποφέρουν οφέλη από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, όχι μόνο για τις ίδιες τις περιφέρειες, αλλά και 
για την ΕΕ συνολικά, και ότι είναι σημαντικό οι περιφέρειες αυτές να συνεχίσουν να 
επωφελούνται από την ειδική στήριξη της ΕΕ·

6. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλει στη βιώσιμη ανάκαμψη των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας 
COVID-19· υπογραμμίζει ότι, από κοινωνική σκοπιά, η εξασφάλιση της οικονομικής 
προσιτότητας, της αξιοπιστίας και της προσβασιμότητας των μεταφορών για όλους, 
είναι θέμα ύψιστης σημασίας·

7. επισημαίνει ότι η θωράκιση της υποδομής, και ιδίως των τουριστικών υποδομών και 
των μέσων μεταφοράς, όσον αφορά το κλίμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των υποδομών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια ζωής της υποδομής· επισημαίνει ότι οι υποδομές των 
μεταφορών μπορεί να επηρεάσουν θετικά τις διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις, καθώς 
και την περιφερειακή, αστική και τοπική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές· υπενθυμίζει ότι στόχος είναι να 
εντοπιστούν τομείς στους οποίους οι βελτιώσεις των υποδομών μπορούν να οδηγήσουν 
σε μεγαλύτερα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· θεωρεί ότι οι 
περιφέρειες θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών·

8. υπενθυμίζει ότι η πολιτική του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) διασφαλίζει 
την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή και την προσβασιμότητα σε ολόκληρη 
την ΕΕ και τις περιφέρειές της, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, άκρως 
απόκεντρων, νησιωτικών, περιφερειακών, ορεινών και αραιοκατοικημένων 
περιφερειών, τονώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι η πλήρης ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ είναι καίριας σημασίας 
για την επιτάχυνση της μετατόπισης προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και προς την 
έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
δηλαδή από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές και την εσωτερική ναυσιπλοΐα, 
και την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών επαναφόρτισης και 
ανεφοδιασμού· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη διάθεση κονδυλίων της πολιτικής 
συνοχής σε δράσεις που στηρίζουν πολυτροπικές και ψηφιακές λύσεις και για τη 
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δημιουργία, την αναβάθμιση και την ολοκλήρωση των υποδομών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε λιμάνια και άλλους πολυτροπικούς 
κόμβους, προκειμένου να διευκολυνθεί η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο στην υποστήριξη μέτρων πρόληψης των κινδύνων που 
εστιάζονται στην προσαρμογή στις τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

9. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο στην εφαρμογή 
περιφερειακών περιβαλλοντικών στρατηγικών που στοχεύουν σε μια πραγματική 
μεταστροφή της κινητικότητας προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τις 
περιφέρειές μας· πιστεύει ότι, για να είναι πλήρως επιλέξιμες και να έχουν 
προτεραιότητα πρόσβασης στα σχετικά κονδύλια της ΕΕ, οι στρατηγικές στον τομέα 
τόσο της αστικής όσο και της διασυνοριακής κινητικότητας θα πρέπει να υποστηρίζουν 
ειδικά τις σιδηροδρομικές υποδομές και τις υποδομές ποδηλασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων διευκόλυνσης της πολυτροπικότητας·

10. υπενθυμίζει τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά την 
προσβασιμότητα στις μεταφορές, ιδίως στις σιδηροδρομικές· ζητεί, συνεπώς, μια 
στρατηγική που θα περιορίζει την απομόνωση απόκεντρων ή εγκαταλελειμμένων 
περιοχών·

11. σημειώνει, ωστόσο, ότι η βελτίωση των συστημάτων μεταφορών συνδέεται επίσης με 
δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις, όπως τα τροχαία ατυχήματα, οι εκπομπές, η 
κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες 
μπορεί να είναι σημαντικές·

12. επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να συνεχίσει να 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων και των 
ελλειπουσών ζεύξεων, η οποία θα προωθήσει την κοινωνικοοικονομική και εδαφική 
συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ θα 
πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ιδίως στους 
αστικούς κόμβους, και να ενισχύσει την πολυτροπικότητα και τις υποδομές 
πραγμάτωσης του τελευταίου χιλιομέτρου, κάτι το οποίο θα μειώσει σημαντικά την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα 
των οδών μεταφορών·

13. πιστεύει ότι οι επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές θα πρέπει να καταστούν πιο 
ελκυστικές για τους χρήστες και πιο ανταγωνιστικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να προωθήσει ένα ενοποιημένο και διαφανές σύστημα κράτησης εισιτηρίων· 
ενθαρρύνει την επαναφορά ενός ευρωπαϊκού δικτύου νυχτερινών τρένων·

14. ζητεί να εφαρμοστούν λύσεις πράσινων υποδομών και βιώσιμης και έξυπνης 
κινητικότητας και σημειώνει ότι αυτές είναι σημαντικές όχι μόνο σε αστικά 
περιβάλλοντα, όπου ζει περίπου το 70 % του πληθυσμού της ΕΕ, αλλά και αλλού· 
χαιρετίζει, εν προκειμένω, την αυξανόμενη φιλοδοξία σε πολλές μεγάλες και 
μικρότερες πόλεις να μειώσουν σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να 
βελτιώσουν τον σχεδιασμό των δρόμων υπέρ των πεζών και των ποδηλατών· 
υπογραμμίζει ότι στις πόλεις, χαρακτηριστικά πράσινων υποδομών, όπως πράσινοι 
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τοίχοι και στέγες, αστικές δασικές εκτάσεις, λιβάδια, κήποι και δημοτικά κηπάρια 
αποφέρουν οφέλη για την υγεία που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευζωία μας, όπως ο 
καθαρός αέρας, η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και η ηχομόνωση· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις στην ύπαιθρο είναι εξίσου σημαντικές για τη μείωση του κλιματικού 
αντίκτυπου και την εξασφάλιση περιφερειακής προσβασιμότητας, και δεν θα πρέπει να 
παραβλέπονται, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την κακή ποιότητα του αέρα σε ορισμένες 
περιοχές. τονίζει, επιπλέον, ότι οι πράσινες υποδομές δημιουργούν επίσης ευκαιρίες 
σύνδεσης αστικών και αγροτικών περιοχών και τις καθιστούν ελκυστικές για να ζουν 
και να εργάζονται οι άνθρωποι· πιστεύει, επιπλέον, η αναπροσαρμογή της χρήσης γης 
σε πόλεις για πράσινες υποδομές μπορεί να είναι ένας οικονομικά αποδοτικός και 
οικονομικά βιώσιμος τρόπος για να καταστούν πιο βιώσιμες, ανθεκτικές, φιλικές προς 
το περιβάλλον και υγιείς·

15. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών 
αντιπροσωπεύουν το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών της ΕΕ και ότι ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· 
επισημαίνει ότι η καινοτομία και η ψηφιοποίηση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τις 
φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
χρηματοδοτικής στήριξης από τα ταμεία συνοχής για την έρευνα και την καινοτομία σε 
λύσεις κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ιδίως όσον αφορά τις 
προηγμένες τεχνολογίες και την έξυπνη κινητικότητα σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων 
κινητικότητας με υδρογόνο και βιώσιμων έργων υποδομών· 

16. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει προγράμματα ανακαίνισης και βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών σε ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί 
η αποδοτικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο έως το ήμισυ της ενέργειας 
στις πόλεις δαπανάται για θέρμανση· τονίζει ότι, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των 
παλαιών κατοικιών και άλλων παλαιών κτιρίων στις πόλεις, τα ποσοστά ανακαίνισης 
πρέπει να αυξηθούν κατά τρεις έως πέντε φορές σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα για να 
προσεγγίσουν το σενάριο του 1,5 βαθμού που εκτίθεται στη συμφωνία του Παρισιού·

17. τονίζει τον ρόλο του τομέα του τουρισμού στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί να ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό ο 
τομέας αυτός στις περιφερειακές στρατηγικές και τον περιφερειακό σχεδιασμό για το 
κλίμα· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο αγροτουρισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην ανάπτυξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών· υπενθυμίζει τη σημασία της 
στήριξης του τουριστικού τομέα, ιδίως μέσω επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανάκαμψη, τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση και τη 
βιωσιμότητα του τομέα και των αλυσίδων αξίας του· ζητεί να διατεθεί ένα ειδικό 
κονδύλιο του προϋπολογισμού για τον τουρισμό προκειμένου να προσφερθεί στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μια πιο σταθερή βάση και να εξασφαλιστούν 
καλύτερες ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα·

18. λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 06/2020 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην 
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ΕΕ1, σύμφωνα με τα οποία οι πόλεις της ΕΕ δεν πραγματοποιούν αρκετά βήματα στην 
κατεύθυνση των πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και 
ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για τη βιώσιμη κινητικότητα δεν 
χρησιμοποιούνται ακόμη αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων τους· 
υπογραμμίζει τις επενδυτικές ανάγκες των περιφερειών και των δήμων που λαμβάνουν 
μέτρα προς μια πιο βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχουν προγράμματα της ΕΕ, όπως το ΕΤΠΑ, το 
Ταμείο Συνοχής, το πρόγραμμα LIFE, το πρόγραμμα «Ορίζων» και το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, για την επίτευξη δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά αποδεκτής 
μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, στην οποία κανείς δεν θα μένει στο 
περιθώριο· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων και όσων αναζητούν εργασία στον 
τομέα των μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στη διαφορετικότητα και την ισότητα των 
φύλων·

19. υπογραμμίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν μέσω στρατηγικών περιφερειακής 
ολοκλήρωσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των έργων, με στόχο την επίτευξη 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους συμφεροντούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη, βιωσιμότερη και ορθότερη υλοποίηση των έργων υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών· ενθαρρύνει την παροχή πιο άμεσης ενωσιακής χρηματοδότησης 
για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί η συνέπεια και να μειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια και η προορατική επικοινωνία σχετικά με 
τους διαθέσιμους πόρους αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής τους·

20. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι καίριας σημασίας για την εδαφική και 
κοινωνικοοικονομική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα θεματολόγιο 
για την ύπαιθρο, που θα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να δοθεί στις 
αγροτικές κοινότητες η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση 
προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε πιο 
βιώσιμους και έξυπνους τρόπους μεταφοράς, και να εντοπίσει τομείς στους οποίους οι 
βελτιώσεις των υποδομών μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα οφέλη, ιδίως οι 
ψηφιακές υποδομές και υποδομές συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές για τη 
στήριξη του τουρισμού, την πρόσβαση στην απασχόληση και την τηλεργασία, καθώς 
και βελτιώσεις στην πολυτροπικότητα σε περιοχές χωρίς πρόσβαση στις δημόσιες 
μεταφορές· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αποτελεσματικές και οικονομικά 
προσιτές δημόσιες μεταφορές έχουν κεντρική σημασία για την επίτευξη βιώσιμης 
αστικής και αγροτικής κινητικότητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην πρόταση για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα ποιοτικές υποδομές 
και υπηρεσίες μεταφορών σε αραιοκατοικημένες περιοχές·

21. υπενθυμίζει ότι η διαχείριση της πολιτικής συνοχής επιμερίζεται μεταξύ της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης μιας συνεκτικής 

1 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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προσέγγισης για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις επενδύσεις στον 
τομέα των μεταφορών, ευθυγραμμίζοντας τον προγραμματισμό με τη φάση υλοποίησης 
των έργων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διαχειριστικές αρχές να 
προωθούν και να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε έργα 
πέραν του σταδίου προγραμματισμού, για παράδειγμα εκδίδοντας κατευθυντήριες 
γραμμές ή οργανώνοντας δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τους αιτούντες· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να ενισχύσει 
την ολοκλήρωση του τομέα των μεταφορών και του ενεργειακού και ψηφιακού τομέα, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανές συνέργειες·

22. χαιρετίζει το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που καλύπτει τώρα επτά κονδύλια της ΕΕ τα 
οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη («επιμερισμένη διαχείριση»)· 
χαιρετίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για λιγότερο αυστηρούς ελέγχους σε 
προγράμματα που έχουν καταγράψει θετικά αποτελέσματα, με αυξημένη εξάρτηση από 
τα εθνικά συστήματα και την επέκταση της αρχής του ενιαίου ελέγχου, προκειμένου να 
αποφεύγεται η επανάληψη των ελέγχων· χαιρετίζει το νέο πλαίσιο για τα έργα που 
καθιερώνει την ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων, με τη μορφή διαλόγου πολιτικής 
μεταξύ των αρχών του προγράμματος και της Επιτροπής.
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