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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 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 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 
επενδύσεις για την πρόοδο προς την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στον τομέα 
και για την επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 
σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

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 συγκαταλέγονται 
σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από την πρόσφατη κρίση της νόσου COVID-19· 
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· 

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, 
ως εκ τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για τα εμβληματικά έργα, τους στόχους και τις 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα —σύμφωνα με 
τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας— και, ειδικότερα, για την 
ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης για δράσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας· 

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, καθώς και για την 
κατάρτιση και τον εφοδιασμό του εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα 
εμπειρογνωσία και δεξιότητες για τις νέες εργασιακές προοπτικές και απαιτήσεις·

3. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
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της ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), όπως αποφασίστηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις προκλήσεις του τομέα· επαναλαμβάνει τον καίριο 
ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών 
επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ)· 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 κινητικότητα· 

4. 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· 

5. σημειώνει με λύπη την απότομη μείωση της συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής στον 
ΜΣΕ για τις μεταφορές το 2021· ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να επαναφέρει τη 
συνεισφορά 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 διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ)· 

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της συντήρησης του 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· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 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·

7. 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·

8. επαναλαμβάνει το επείγον και επαναλαμβανόμενο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη 
δημιουργία ειδικού προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που θα περιλαμβάνει τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 300 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τον εν λόγω τομέα, ο οποίος συνδέεται στενά 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·

9. ζητεί να ευθυγραμμιστεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών 
και των κοινών επιχειρήσεων με το επίπεδο ευθύνης τους· υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο 
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail στην επίτευξη της μόνιμης στροφής από τις οδικές στις 
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σιδηροδρομικές μεταφορές, και στην πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία του ενιαίου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου· 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· 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 ·

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις στην προώθηση 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 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, ως εκ τούτου, να αυξηθούν τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και των σχετικών εθνικών σχεδίων στον μετριασμό του 
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της νόσου 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.


