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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 
παρουσιάζουν πιστά, όσον αφορά όλα τα ουσιαστικά σημεία, την οικονομική 
κατάσταση της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δαπάνες για το 
2019 περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 2,7 %, αρκετά 
πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση της Επιτροπής ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (ΜΣΕ) παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο σφάλματος· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF, να παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς τα έργα μεταφορών της Ένωσης προκειμένου να προλαμβάνεται η απάτη, 
δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον 
τομέα αυτό· θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο και για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα ασφάλειας για τους χρήστες· 

3. σημειώνει ότι το 2019 διατέθηκαν 4 973 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και 2 725 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για τις πολιτικές 
κινητικότητας και μεταφορών, εκ των οποίων ποσό ύψους 4 422 εκατομμυρίων EUR σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 2 058 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 
πληρωμών που εγκρίθηκαν για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών (06 02) και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» – Έρευνα και καινοτομία σχετική με τις μεταφορές (06 03), 
τελεί υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων 
(INEA)· 

4. επισημαίνει ότι στα τέλη του 2019 είχε καταβληθεί στα κράτη μέλη μόλις το 40 % του 
συνόλου των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για το 
τρέχον ΠΔΠ (465 δισεκατομμύρια EUR), σε σύγκριση με το 46 % που είχε καταβληθεί 
στο τέλος του 2012, του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου ΠΔΠ· σημειώνει ότι το 
2019 καταβλήθηκε το 12 % του συνόλου των κονδυλίων, ποσοστό που προσεγγίζει 
εκείνο των κονδυλίων που καταβλήθηκαν το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ, 
το 2012 (13 %).

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας του ΜΣΕ-Μεταφορές, 
με προϋπολογισμό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων EUR και με έμφαση στην ολοκλήρωση 
των εννέα διαδρόμων του κεντρικού δικτύου έως το 2030·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη, το 2019, του έργου «Greening the blue», 
το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών και στην παραγωγή αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης με μια λύση πτυσσόμενου ιστίου· σημειώνει ότι το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·

7. σημειώνει ότι, έως το έκτο έτος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 



PE660.089v02-00 4/7 AD\1222256EL.docx

EL

μόνο το 31 %, περίπου, των κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά κατέληξε σε 
πληρωμές έως τον Ιανουάριο του 2020, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
πλήρης εφαρμογή του ΜΣΕ· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν σημαντικά τις επενδύσεις, και καλεί επίσης την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθησή της, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για επενδύσεις σε υποδομές 
για την ταχεία ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση που σχετίζεται με την πανδημία 
COVID-19 και να εξασφαλίσει τη διασυνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τον μακροπρόθεσμο και συνεκτικό προγραμματισμό των 
δεσμεύσεων και των προσκλήσεων, και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της 
χρηματοδότησης και της επίτευξης των οροσήμων των έργων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση ιδίως του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έως το 2030· 

8. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την προσθήκη ενός πυλώνα στρατιωτικής κινητικότητας 
στην πολιτική ΔΕΔ-Μ, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων αντίδρασης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με την έγκριση του σχεδίου δράσης τον Μάρτιο του 
2018· εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική μείωση που έχει επέλθει στην πρόταση της 
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη νέου κονδυλίου για τις ανάγκες 
στρατιωτικής κινητικότητας ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του ΜΣΕ για την περίοδο 2021-2027· 

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τον μηχανισμό και τα εργαλεία της για την 
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με τα έργα τουρισμού και μεταφορών που χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής·

10. επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας γραμμής του 
προϋπολογισμού για τον τουρισμό, με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης και του 
μετασχηματισμού ενός τομέα που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία της 
Ένωσης και έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση της νόσου COVID-19, καθώς και με 
στόχο να καταστεί πιο ανθεκτικός, έτοιμος για το μέλλον, ψηφιοποιημένος και 
βιώσιμος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
δρομολόγησε έλεγχο για την αξιολόγηση των έργων στον τομέα του τουρισμού που 
συγχρηματοδοτήθηκαν με 6,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2013 και 4 
δισεκατομμύρια EUR μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 
για την περίοδο 2014-2020, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών της 
Ένωσης για τον τουρισμό· 

11. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στον έλεγχό του για το 2019, επισήμανε 
ειδικότερα την ανεπαρκή χρήση του Ταμείου Συνοχής για τη χρηματοδότηση νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών· υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των επενδύσεων σε 
βιώσιμα δίκτυα μεταφορών και καλεί τα κράτη μέλη με χαμηλές επιδόσεις να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

12. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολούθησε να εντοπίζει υψηλό αριθμό 
σφαλμάτων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις διαδικασίες επιχορηγήσεων, κυρίως στους τομείς της «Συνοχής» και 
των «Φυσικών πόρων»· σημειώνει ότι τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 20 % στο 
εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού 
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κινδύνου (2018: 16 %), και για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει 
τρόπους για τη μείωση των σφαλμάτων·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει εκπονήσει σχέδιο 
δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί επανειλημμένα από 
το 2014·

14. σημειώνει ότι από το σύνολο των στοιχείων ελέγχου που συγκέντρωσε και παρουσίασε 
το Ελεγκτικό Συνέδριο συνάγεται ότι το επίπεδο σφάλματος που περιέχουν οι δαπάνες 
στον υποτομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» είναι σημαντικό· για τον 
συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του ΠΔΠ, το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
που προέκυψε από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υπέβαλε τις πράξεις το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 4,4 %·

15. συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει την ενημερωτική εκστρατεία της σχετικά με τους 
κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

16. προτείνει να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς 
της όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2019 στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.
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