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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι η έννοια της υπηρεσίας υποδομών που εισήχθη από την Πράσινη Βίβλο για το 
ΔΕΔ-Μ είναι στρατηγικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης στην ΕΕ σύμφωνα με τη στρατηγική για την Ατζέντα της Λισαβόνας και 
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί 
στην προώθηση των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και στην πλέον αποτελεσματική 
χρήση των υφιστάμενων υποδομών·

2. υπογραμμίζει ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ειδικότερα το Ταμείο Συνοχής, θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν στους στόχους του ΔΕΔ-Μ πλέον αποτελεσματικά εάν οι προτεραιότητες 
είχαν εστιασθεί περισσότερο και είχε συγκεντρωθεί η χρηματοδότηση σε σημεία 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και τμήματα διασυνοριακών σχεδίων καθώς και σε νέες
προκλήσεις που έχουν επιπτώσεις στις μεταφορές δηλαδή την αλλαγή του κλίματος και 
τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια·

3. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
δικτύων και προγραμματισμό της ανάπτυξης των υποδομών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη 
και βέβαιότερη υλοποίηση σχεδίων τα οποία θα επιτρέπουν καλύτερη εμπλοκή και 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

4. επισημαίνει ότι η απλοποίηση των διαδικασιών και η εισαγωγή οικονομικών εγγυήσεων 
για να μειωθεί ο επιχειρησιακός κίνδυνος, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, είναι ουσιώδης με 
στόχο να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια και να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των 
σχεδίων·

5. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η εδαφική συνοχή της ΕΕ εξαρτάται αυστηρά από την 
ικανότητα να εξασφαλιστεί καλή διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών· καλεί αυτά να 
επιταχύνουν την πρόοδο στα διασυνοριακά τμήματα των ήδη υφιστάμενων σχεδίων και 
να παράσχουν την απαραίτητη εθνική χρηματοδότηση·

6. τονίζει ότι οι περιφερειακές περιοχές ευρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση λόγω της 
περιορισμένης πρόσβασής τους σε διαδρόμους των ΔΕΔ-Μ· συνιστά τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις τοπικές διασυνδέσεις με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες που 
συνδέονται με αυτήν την περιφερειακή κατάσταση·

7. πιστεύει ότι μια πραγματική προσέγγιση από την βάση που θα εμπλέκει πλήρως 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τοπικούς 
πληθυσμούς στην διαδικασία λήψεως απόφασης είναι προϋπόθεση για να εξασφαλισθεί η 
ταχεία υλοποίηση των σχεδίων ΔΕΔ-Μ και η μακροχρόνια διάρκειά τους·

8. θεωρεί ότι η πληροφόρηση σχετικά με την χρήση της χρηματοδότησης για τους ΔΕΔ-Μ 
καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν συχνά είναι μη επαρκώς ορατή στους 
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πολίτες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις για 
την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την κατανομή και χρησιμοποίηση αυτών των 
πιστώσεων καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 
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