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Τα σημεία συμφόρησης στους ποταμούς και τις διώρυγες αποτελούν εμπόδιο 
για τη μεταστροφή των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό δίκτυο 
στις εσωτερικές πλωτές οδούς 

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ προσπάθειες για μεταστροφή των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη 
από το οδικό δίκτυο στις εσωτερικές πλωτές οδούς σημείωσε περιορισμένη πρόοδο κατά την τελευταία 15ετία. 
Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν ότι τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής 
για την αύξηση της χρησιμοποίησης των εσωτερικών πλωτών οδών δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά. Οι 
εσωτερικές πλωτές οδοί δεν κέρδισαν μερίδιο ως εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς έναντι των οδικών 
μεταφορών και η πλοϊμότητα δεν παρουσιάζει βελτίωση. 

«Ένα και μόνο φορτηγό σκάφος μπορεί να αντικαταστήσει εκατοντάδες φορτηγά οχήματα και, κατά συνέπεια, να μειώσει την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τα ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μεταστροφή των εμπορευματικών μεταφορών 
από το οδικό δίκτυο στο δίκτυο των ποταμών και διωρύγων μπορεί να αποφέρει οφέλη για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο, 
περισσότερο από μια δεκαετία αφότου η ΕΕ δήλωσε τη μεταστροφή αυτή ως προτεραιότητά της, η ανάπτυξη αυτού του τρόπου 
μεταφοράς υστερεί έναντι των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών», δήλωσε η κα Iliana Ivanova, Μέλος του 
Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Μια συνδεδεμένη Ευρώπη με βιώσιμη στρατηγική για τις μεταφορές απαιτεί 
περισσότερες προσπάθειες από την ΕΕ για τη βελτίωση των πλωτών οδών της και την εξασφάλιση περισσότερο ισόρροπου 
μεριδίου για τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς μέσω οδικού, σιδηροδρομικού και πλωτού δικτύου.» 

Ο περιορισμένος αντίκτυπος της χρηματοδότησης από την ΕΕ των μεταφορών μέσω ποταμών και διωρύγων στην Ευρώπη 
προκύπτει ως συνέπεια της αποτυχίας της εξάλειψης των σημείων συμφόρησης, βασικής προϋπόθεσης των στρατηγικών της 
ΕΕ για την ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Στα εν λόγω σημεία συμφόρησης περιλαμβάνονται γέφυρες που δεν 
είναι αρκετά υψηλές, ανεπαρκείς δεξαμενές ανύψωσης ή τμήματα ποταμών που δεν είναι αρκετά πλατιά για συγκεκριμένους 
όγκους κυκλοφορίας. 

Τα κράτη μέλη απέδωσαν ελάχιστη προσοχή στο ζήτημα των εσωτερικών πλωτών οδών, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή τις 
είχε ορίσει ως προτεραιότητα ήδη από το 2001, με στόχο να μεταστραφεί η κυκλοφορία από το οδικό δίκτυο σε περισσότερο 
φιλικά για το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Το κόστος της εξάλειψης όλων των σημείων συμφόρησης εντός του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου υπερβαίνει κατά πολύ τη χρηματοδότηση που διατίθεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για την κάλυψη αυτού του 
ελλείμματος χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικές ή/και ιδιωτικές πηγές. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι δεν 
υπάρχει συνολική στρατηγική η οποία να εφαρμόζεται με συνέπεια από τα κράτη μέλη που συνδέονται με βασικούς πλωτούς 
διαδρόμους, καθώς και ότι οι στρατηγικές της ΕΕ δεν απέδωσαν τη δέουσα προσοχή στη συντήρηση των ποταμών ούτε σε 
πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, οι 
ελεγκτές συνιστούν τα εξής: 
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• Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας που παρέχουν τα μεγαλύτερα και 
αμεσότερα οφέλη. 

• Η Επιτροπή πρέπει να επικεντρώνει τη χρηματοδότησή της σε έργα τα οποία διαθέτουν ήδη σχέδια, σε προχωρημένο 
στάδιο, για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης. 

Για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή οφείλει: 

• να διενεργήσει διεξοδικές αναλύσεις όσον αφορά τη δυνητική αγορά και τα δυνητικά οφέλη της εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας σε διάφορα τμήματα ποταμών και να συντονίσει στα διάφορα κράτη μέλη την εφαρμογή του βασικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ, 

• να συμφωνήσει με τα κράτη μέλη επί συγκεκριμένων και εφικτών στόχων για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, 
• να ενισχύσει τη νομική βάση προκειμένου να διευρύνει τις απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων σχετικά με την κατάσταση 

ναυσιπλοΐας των πλωτών οδών και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια συντήρησης των εθνικών 
εσωτερικών πλωτών οδών κατά τρόπο συντονισμένο. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί κοντά σε ακτές ή εσωτερικές πλωτές οδούς και τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα είναι προσβάσιμα μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές αποτελούν, μαζί με τις οδικές και τις σιδηροδρομικές, έναν από τους τρεις κύριους ηπειρωτικούς 
τρόπους μεταφορών. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με σκάφη μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, όπως διώρυγες, 
ποταμοί και λίμνες, μεταξύ εσωτερικών λιμένων και αποβαθρών. Τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας διαθέτουν 
χωρητικότητα αντίστοιχη εκατοντάδων φορτηγών οχημάτων και, κατά συνέπεια, μπορούν να εξασφαλίσουν 
δυνητικά οφέλη από την άποψη της εξοικονόμησης πόρων, της μείωσης της ρύπανσης και της αύξησης της 
ασφάλειας των μεταφορών. 

Στην ειδική έκθεση (αριθ. 1/2015) με τίτλο «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική 
βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001» εξετάζεται 
κατά πόσον οι στρατηγικές για τις εσωτερικές πλωτές εμπορευματικές μεταφορές υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές αξιολόγησαν κατά πόσον τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνέβαλαν αποτελεσματικά στην αύξηση του μεριδίου των εσωτερικών πλωτών 
εμπορευματικών μεταφορών και στη βελτίωση των συνθηκών πλοϊμότητας, καθώς και εάν οι στρατηγικές της ΕΕ 
για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές ήταν συνεπείς μεταξύ τους και βασίζονταν σε κατάλληλες και ολοκληρωμένες 
αναλύσεις. 

Ο έλεγχος περιλάμβανε επισκόπηση των εγγράφων πολιτικής και στρατηγικής από το 2001 και εξής και σε 
επιτόπιους ελέγχους των επιτευγμάτων 12 έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και τον 
προϋπολογισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και την 
Ουγγαρία. Τα έργα αυτά αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 90 % των δαπανών για υποδομές στις εσωτερικές πλωτές 
οδούς που ήταν πιθανόν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2013. 

Κατά την περίοδο 2007-2013, τα έργα της ΕΕ στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών χρηματοδοτήθηκαν 
με 1 278 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από το μέσο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις 
επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών 
ζητημάτων. 

 


