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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητος για την 
ανταγωνιστικότητα, για την οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική συνοχή της 
Ένωσης, για τη βιωσιμότητά της, καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής 
προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της ΕΕ, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιφερειακές, αγροτικές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
άλλες περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επαρκείς 
στοχευμένες επενδύσεις για την πρόοδο προς την πράσινη μετάβαση στον τομέα και για 
την επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με 
τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
την ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο και την 
υψηλότερη δυνατή επίδοση των ψηφιακών υποδομών, καθώς και ότι υπάρχουν οι 
βασικοί ψηφιακοί καταλύτες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα για την οικονομία της ΕΕ, 
και τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την προώθηση της 
κοινωνικής ευημερίας στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού και οι θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται από αυτούς συγκαταλέγονται στους τομείς που 
επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη κρίση COVID-19, ιδίως λόγω των 
περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που θεσπίστηκαν το 2020, και οι οποίοι 
επηρέασαν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη 
των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και για τη συνδεσιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι μεταφορές έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς 
ροής αγαθών σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα είναι υψίστης 
σημασίας για τη διανομή του εμβολίου κατά της νόσου COVID-19·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα της ΕΕ για μηδενικό αριθμό θανάτων θέτει στόχο τη 
μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 50 % έως το 2030 και την επίτευξη 
μηδενικού αριθμού θανάτων έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην 
οδική ασφάλεια αποτελούν βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΕΕ 
για την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σταθερά υψηλός αριθμός θανάτων 
από τροχαία ατυχήματα υποδηλώνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες 
επενδύσεις για την εγγύηση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών·

1. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών και τη 
διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· ζητεί, 
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ως εκ τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, τους στόχους και τις 
πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα –σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και 
της Συμφωνίας του Παρισιού– και, ιδίως, για την τόνωση της χρηματοδοτικής στήριξης 
για τις δράσεις έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης της παραγωγής και της διευρυμένης χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών 
καυσίμων, σε συνδυασμό με σημεία επαναφόρτισης, καθώς και σε βιώσιμα έργα 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με τις μεταφορικές 
δραστηριότητες, με παράλληλη διατήρηση της τεχνολογικής ουδετερότητας· τονίζει ότι 
η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας, της 
αποδοτικότητας και της ικανότητας των συστημάτων δημόσιων μεταφορών, μεταξύ 
άλλων μέσω καινοτόμων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων· τονίζει ότι η διαβούλευση 
με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα· 
χαιρετίζει τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) όσον αφορά ένα 
απλούστερο, αποδοτικότερο και περισσότερο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 
σύστημα ιδίων πόρων που θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως τις 
περιβαλλοντικές και ψηφιακές φιλοδοξίες της·

2. επαναλαμβάνει ότι η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιες, 
χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εργατικό 
δυναμικό, οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών θα μπορέσουν να 
προσαρμοστούν σε αυτή τη μετάβαση, και να στηριχθούν οι περιφέρειες και οι 
κοινότητες που πλήττονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατεθεί η 
δέουσα χρηματοδότηση για την εν λόγω διαδικασία προσαρμογής, ενώ παράλληλα 
προωθούνται υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα στον τομέα, καθώς και για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες 
εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις· επισημαίνει ότι το τελευταίο θα συμβάλει στην 
αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα και στην αντιμετώπιση της γήρανσης του 
εργατικού δυναμικού, της εκπροσώπησης των γυναικών και των ελλείψεων εργατικού 
δυναμικού·

3. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
της ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο ΠΔΠ 2021-2027, δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις του τομέα· επισημαίνει ότι ο ΜΣΕ είναι το κύριο μέσο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών με την υψηλότερη δυνατή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
συνδεσιμότητα, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συνδέσεις και τους ελλείποντες 
κρίκους, και την ενσωμάτωση της Πράσινης Συμφωνίας και των ψηφιακών στόχων, με 
παράλληλη προώθηση της ανταγωνιστικότητας· επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του 
ΜΣΕ στην προώθηση της ανάπτυξης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) που είναι βιώσιμο, ασφαλές, 
πολυτροπικό, διαλειτουργικό και διασυνδεδεμένο σε όλους τους τομείς των υποδομών 
για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις υπηρεσίες· επαναλαμβάνει ότι η δέουσα 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών θα έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της 
ανάκαμψης του τομέα και την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη και έξυπνη 
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κινητικότητα·

4. σημειώνει με λύπη τη δραστική μείωση των κονδυλίων που χορηγούνται από το Ταμείο 
Συνοχής στον ΜΣΕ για τις μεταφορές το 2021· ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να 
επαναφέρει τη χρηματοδότηση στο επίπεδο του 2020, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της Ένωσης 
στην ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ένωση, ιδίως 
μέσω της ολοκλήρωσης του κεντρικού και του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τη διατήρηση της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ ως τμήματος της πολιτικής 
συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της συνιστώσας στήριξης για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των δευτερευουσών, περιφερειακών και τοπικών συνδέσεων· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα 
περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων περιοχών·

5. εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της χρηματοδότησης του προγράμματος InvestEU 
σε σύγκριση με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δεδομένου του ρόλου του 
προγράμματος στην προώθηση βιώσιμων και ασφαλών υποδομών· εκφράζει, επίσης, τη 
λύπη του για τη συνακόλουθη σημαντική μείωση της χρηματοδότησης για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του InvestEU κατά περισσότερο από 40 % (πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων) μεταξύ 2020 και 2021· χαιρετίζει, ωστόσο, την ενσωμάτωση του 
σκέλους πολιτικής για τις βιώσιμες υποδομές, το οποίο παρέχει βασικές επενδυτικές 
ευκαιρίες για βιώσιμες και ασφαλείς υποδομές μεταφορών, λύσεις και εξοπλισμό 
κινητικότητας και για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών· ζητεί οι επενδύσεις στον 
τομέα των μεταφορών, ιδίως εκείνες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις σαφώς καθορισμένες περιβαλλοντικές 
προτεραιότητές του·

6. επαναλαμβάνει την ανάγκη προώθησης μιας δίκαιης μετάβασης με πρόοδο, παράλληλα, 
στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης, έξυπνης και ανθεκτικής κινητικότητας που είναι 
οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη για όλες τις περιοχές και όλους τους επιβάτες· 
υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο μιας δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ως μέσου αντιστάθμισης του κόστους 
της ενεργειακής μετάβασης, μέσω επενδύσεων σε ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές 
μεταφορών και τουρισμού στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τις 
προκλήσεις της μετάβασης, όπως οι αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, οι 
μειονεκτούσες περιφέρειες και τα περιβαλλοντικά ευάλωτα εδάφη, και για όλους τους 
επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρίες και μειωμένη 
κινητικότητα·

7. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει ώθηση στην έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, ώστε 
να συμβάλει σε υπηρεσίες βιώσιμης κινητικότητας· επισημαίνει τα ερευνητικά 
προγράμματα της ΕΕ, όπως ο ΜΣΕ, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το InvestEU, τα οποία θα είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών·

8. ζητεί να αξιολογηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις ενός ειδικού ταμείου που θα 
επικεντρώνεται στα δίκτυα μεταφορών των εξόχως απόκεντρων περιοχών —ένα ταμείο 
POSEI για τον τομέα των μεταφορών— σε σύγκριση με το τρέχον μοντέλο 
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χρηματοδότησης·

9. θεωρεί ότι η βελτίωση της συντήρησης ενός δικτύου συμβάλλει στην αποδοτικότητά 
του και στην αδιάλειπτη συνέχειά του, ενισχύει τη βιωσιμότητα, τις επιδόσεις και, ως 
εκ τούτου, την ανθεκτικότητα των υποδομών ΔΕΔ-Μ, με παράλληλη ενίσχυση της 
οδικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, 
όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι μοτοσυκλετιστές, οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και άλλοι 
χρήστες της μικροκινητικότητας· επισημαίνει ειδικότερα τη σημασία της αντιμετώπισης 
και αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών υψηλού κινδύνου, ιδίως των 
γηραιότερων και των υπανάπτυκτων τμημάτων του δικτύου· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει και να παρέχει κίνητρα για τις επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου και 
να εφαρμόσει ένα σχέδιο παρακολούθησης του κεντρικού δικτύου για τη συντήρηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής συνδεσιμότητας όλων των 
εδαφών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις περιοχές όπου έχουν 
εντοπιστεί ιδιαίτερες προκλήσεις στη συντήρηση του δικτύου και να παράσχει 
συμβουλευτική, τεχνική και οικονομική στήριξη στις αρμόδιες αρχές·

10. εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική περικοπή κατά 75 % της χρηματοδότησης της 
στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο του πυλώνα μεταφορών σε σύγκριση με το 
αρχικό σχέδιο δράσης του Μαρτίου 2018, η οποία μειώνει σημαντικά τη φιλοδοξία του 
εν λόγω νέου στόχου πολιτικής που αποσκοπεί στην προσαρμογή τμημάτων των 
δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των υποδομών μεταφορών, ώστε να βελτιωθεί τόσο η 
στρατιωτική όσο και η μη στρατιωτική κινητικότητα·

11. επαναλαμβάνει την ανάγκη να μελετηθούν τρόποι προώθησης βιώσιμων τρόπων 
μεταφοράς, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιονομικών κινήτρων, λαμβάνοντας υπόψη το 
παράδειγμα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή, εν προκειμένω, να δώσει συνέχεια στο 2021 ως το 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων και να προωθήσει περαιτέρω την αναζωογόνηση των 
άνετων ευρωπαϊκών νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως δυνατής και βιώσιμης εναλλακτικής 
λύσης για τις πτήσεις μικρών αποστάσεων και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με 
αυτοκίνητο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των 
τρόπων μεταφοράς καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης· 
υπενθυμίζει την πρόταση του Κοινοβουλίου να οριστεί το 2022 ως «Ευρωπαϊκό Έτος 
για πιο Πράσινες Πόλεις», πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την 
προώθηση της βιώσιμης και έξυπνης αστικής κινητικότητας·

12. επαναλαμβάνει το επείγον και επαναλαμβανόμενο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη 
δημιουργία ειδικούς προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού με ποσό πιστώσεων που θα 
συνάδει με τις ανάγκες του τομέα· επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν λόγω 
τομέα, που έχει ισχυρούς δεσμούς με τις μεταφορές, να ανακάμψει από την κρίση 
COVID-19, και θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των πολιτικών της 
ΕΕ για τον τουρισμό προς όφελος της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών στόχων της 
Ένωσης, καθώς και να τονώσει τον αριθμό των τοπικών, ποιοτικών και μόνιμων 
θέσεων εργασίας στον τομέα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε έλεγχο για την 
αξιολόγηση έργων στον τομέα του τουρισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν με 6,4 
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δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR μέχρι στιγμής 
κατά την περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής·

13. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών 
και των κοινών επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους και τον ρόλο τους ως 
βασικών παραγόντων στη μετάβαση προς την απαλλαγή των τρόπων μεταφοράς από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει ιδίως τη λύπη του για τη σημαντική μείωση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και 
υπενθυμίζει τον ρόλο του, σε συνδυασμό με την κοινή επιχείρηση Shift2Rail στην 
επίτευξη της μόνιμης στροφής από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην 
πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου· 
ζητεί εν προκειμένω να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ERA για το 2022 τουλάχιστον 
στα επίπεδα του 2020· υπενθυμίζει, επίσης, τον σημαντικό φόρτο εργασίας που 
δημιούργησαν για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) οι 
έρευνες σχετικά με το Boeing 737 Max, και τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός 
—μαζί με τις κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και SESAR— στη μείωση των εκπομπών 
CO2 ανά επιβάτη· αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική συμβολή του EASA, σε στενό 
συντονισμό με την Επιτροπή, όσον αφορά τον άμεσο και πιο μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο του Brexit στον τομέα των αερομεταφορών, καθώς και τη συμβολή του στην 
ασφαλή και υγιή επιστροφή στις πτητικές λειτουργίες με τη σύναψη του πρωτόκολλου 
για την ασφάλεια της υγείας στις αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με τη νόσο COVID-
19· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), εφόσον του διατεθούν περισσότεροι πόροι, στη 
στήριξη προς τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη ναυτιλία και στη βελτίωση της βιωσιμότητας του ναυτιλιακού τομέα ·

14. επαναλαμβάνει ότι ο EASA, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί οργανισμός «ευρωπαϊκών 
στρατηγικών επενδύσεων», ανέλαβε το 2018 σημαντικά νέα βασικά καθήκοντα όσον 
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών και της αστικής εναέριας κινητικότητας, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την έρευνα και ανάπτυξη, και τη διεθνή συνεργασία· ζητεί, ως εκ 
τούτου, επαρκή προϋπολογισμό του Οργανισμού, ώστε να διαθέτει τους αναγκαίους 
πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του· υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού 
στην Πράσινη Συμφωνία μέσω των εργασιών του για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης 
νέων προτύπων CO2, της παρακολούθησης όσον αφορά την πρόληψη της 
περιβαλλοντικής απάτης και της έννοιας του προγράμματος οικολογικού σήματος της 
ΕΕ και του προγράμματος LifeCycle, των βιώσιμων καυσίμων, καθώς και της πράσινης 
ανανέωσης των στόλων των αεροπορικών εταιρειών·

15. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην τόνωση της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και στη 
βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας του τομέα των μεταφορών, προωθώντας 
παράλληλα τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου, 
μιας προσέγγισης που βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα και κανόνων· επισημαίνει 
ότι οι συμπράξεις που προβλέπονται για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όπως 
«Batteries», «2Zero» και το «Clean Hydrogen», θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση συμπράξεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τον 
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ιδιωτικό τομέα και όλων των συναφών ενδιαφερόμενων φορέων, και θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην παροχή καινοτόμων τεχνολογιών οχημάτων και στην ανάπτυξη μιας 
αναγκαίας, ολοκληρωμένης πολιτικής για την τόνωση της ζήτησης οχημάτων 
μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»·

16. επισημαίνει ότι η αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της 
δανειοδοτικής πολιτικής της θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές 
επενδύσεις να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
βιώσιμων και έξυπνων τεχνολογιών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με τη 
στρατηγική για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα· τονίζει περαιτέρω ότι η 
αναθεωρημένη δανειοδοτική πολιτική θα πρέπει να τονώσει τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε περισσότερο βιώσιμα συστήματα μεταφορών πολλαπλών μέσων, όπως οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και σε ανανεώσεις στόλων στις αεροπορικές και 
πλωτές μεταφορές· επικροτεί την πρόθεση της ΕΤΕπ να στηρίξει, μαζί με τις δημόσιες 
αρχές, φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και 
έργα δημόσιων μεταφορών·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και των σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό του 
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 και στην τόνωση της 
ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και στην πρόοδο 
προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· επισημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς πολιτικής όπως 
είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η οικονομική συνοχή, η 
ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και εδαφική συνοχή· σημειώνει το δυναμικό αυτών 
των τομέων στην ανάκαμψη των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού και 
προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη της 
ανθεκτικότητάς τους, ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα αντιμετώπισης και διαχείρισης 
κρίσεων παρόμοιου μεγέθους στο μέλλον· υποστηρίζει ειδικότερα τη χρηματοδότηση 
υποδομών επαναφόρτισης με στόχο την εγκατάσταση 500 000 σημείων ανεφοδιασμού 
με υδρογόνο έως το 2025 και ενός εκατομμυρίου έως το 2030·

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια της ενωσιακής χρηματοδότησης στον 
τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι 
ιδιαίτερα ευεπίφορες στη διαφθορά· 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.
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