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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.       /2004

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου

περί καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης

στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, πρώτη

παράγραφος,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 3

                                                
1 EE C 75E, 26.3.2002, σ. 316 και ΕΕ C 151 E, 25.6.2002, σ. 29.
2 ΕΕ C 125, 27.5.2002, σ. 13.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (EE C 271E, 12.11.2003,

σ. 163), κοινή θέση του Συµβουλίου της         (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην ΕΕ) και θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της        (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, υπό την προεδρία του

κ. Karel Van Miert, εξέφρασε ανησυχία για την καθυστέρηση των διασυνοριακών τµηµάτων

των έργων προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, (∆∆Μ), η οποία επηρεάζει

αρνητικά την αποδοτικότητα των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη

στα τµήµατα που βρίσκονται στις χώρες τους, αφαιρώντας τους το πλεονέκτηµα των

οικονοµιών κλίµακας συνιστά να διαφοροποιείται το ποσοστό της κοινοτικής

χρηµατοδότησης ανάλογα µε τα οφέλη που αποκοµίζουν άλλες χώρες, ιδιαίτερα οι γειτονικές,

υπογραµµίζει ότι η διαφοροποίηση αυτή θα πρέπει να ωφελεί αρχικά τα διασυνοριακά έργα

που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων.

Επιπλέον, το ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδότησης θα πρέπει να διαφοροποιείται

ανάλογα µε τον βαθµό στον οποίον τα οικονοµικά οφέλη του έργου υπερβαίνουν τη

χρηµατοδοτική αποδοτικότητά του.

(2) Προς τον σκοπό αυτό, η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου συνιστά αύξηση του ποσοστού της

κοινοτικής ενίσχυσης, ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση των διασυνοριακών συνδέσεων

των έργων προτεραιότητας και υπογραµµίζει ότι η επίπτωση της µεταβολής αυτής στον

προϋπολογισµό θα είναι περιορισµένη. Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί έχοντας υπόψη ότι οι

πόροι των ∆Ε∆ πρέπει να επικεντρωθούν σε σηµαντικά έργα, ενώ ταυτόχρονα θα

αναγνωρίζεται η ανάγκη για συνεχή χρηµατοδοτική στήριξη έργων που δεν έχουν

προτεραιότητα.

(3) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων

σε ετήσιες δόσεις, βάσει σφαιρικής και πολυετούς νοµικής δέσµευσης.

(4) Η προσωρινή αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής ενίσχυσης ενδέχεται να αποτελέσει

κίνητρο για τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να επισπεύσουν και να καταστήσουν

αποτελεσµατική την υλοποίηση έργων προτεραιότητας τα οποία καλύπτονται από τον

παρόντα κανονισµό.
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(5) Η σύναψη εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (ή άλλων µορφών

συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) απαιτεί σταθερή χρηµατοδοτική

δέσµευση εκ µέρους των θεσµικών επενδυτών που να είναι επαρκώς ελκυστική ώστε να

συγκεντρώνει ιδιωτικά κεφάλαια. Η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε

πολυετή βάση θα άρει την αβεβαιότητα η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός

έργου. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν µέτρα για την παροχή χρηµατοδοτικής

στήριξης στα επιλεγέντα έργα βάσει πολυετούς νοµικής δέσµευσης.

(6) Οι διασυνοριακές διασυνδέσεις ενεργειακών δικτύων είναι σηµαντικές για την εξασφάλιση

της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια εφοδιασµού και τη βέλτιστη

χρήση της ενεργειακής υποδοµής. Τα έργα προτεραιότητας των ενεργειακών δικτύων, τα

οποία είναι αναγκαία για τα συµφέροντα της ευρωπαϊκής οικονοµίας αλλά ασύµφορα από

επιχειρηµατική άποψη και τα οποία δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων,

θα πρέπει, συνεπώς, να είναι και επιλέξιµα για µεγαλύτερη χρηµατοδοτική ενίσχυση. Η

ενίσχυση αυτή αφορά τα έργα προτεραιότητας για τα ενεργειακά δίκτυα.

(7) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου 1 θα πρέπει να προσαρµοσθεί, ούτως ώστε

να ληφθεί υπόψη η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή. 2

(8) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

                                                
1 ΕΕ L 228, 23.9.1995, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197, 29.7.1999,
σ. 1).

2 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Ανεξάρτητα από την επιλεγόµενη µορφή παρέµβασης, το συνολικό ποσό της

κοινοτικής ενίσχυσης δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν µπορεί να υπερβεί το 10%

του συνολικού κόστους της επένδυσης. Ωστόσο, κατ� εξαίρεση, το συνολικό ποσό της

κοινοτικής ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει στο 20 % του συνολικού κόστους της

επένδυσης στις κατωτέρω περιπτώσεις:

(α) έργα που αφορούν τα δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού στίγµατος και

πλοήγησης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΕ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί

των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου

µεταφορών *,

(β) έργα προτεραιότητας για τα ενεργειακά δίκτυα,
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(γ) τµήµατα των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα

ξεκινούν πριν από το 2010, και προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης

αριθ. 1692/96/ΕΚ µε στόχο την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης και/ή την

περάτωση ελλειπόντων τµηµάτων, εφόσον τα τµήµατα αυτά είναι διασυνοριακά ή

διέρχονται από φυσικά εµπόδια και συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς στη διευρυµένη Κοινότητα, βελτιώνουν την ασφάλεια, εξασφαλίζουν τη

διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων και/ή συµβάλλουν σηµαντικά στην

αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς, ευνοώντας

τους τρόπους που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Το ποσοστό αυτό

διαφοροποιείται ανάλογα µε τα οφέλη που αντλούν άλλες χώρες, ιδίως τα γειτονικά

κράτη µέλη.»

����������������������

* ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ.
1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185, σ. 185, 6.7.2001, σ. 1)».

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«5. Στην περίπτωση των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και εντός των

ορίων του παρόντος κανονισµού, η νοµική δέσµευση είναι πολυετής και οι

δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις πραγµατοποιούνται σε ετήσιες δόσεις.»

2) Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«4. Εάν, εντός δέκα ετών από τη χορήγηση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, η συγκεκριµένη

δράση δεν έχει ολοκληρωθεί, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει, τηρουµένης της αρχής της

αναλογικότητας, την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης, λαµβάνοντας υπόψη όλους

τους σχετικούς παράγοντες.»
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3) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 17

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διορίζει

στην επιτροπή αντιπρόσωπο χωρίς δικαίωµα ψήφου.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή*,

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

��������������������������

* EE L 184, 17.7.1999, σ. 23».

4) Στο άρθρο 18, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«Η διάθεση των κεφαλαίων συνδέεται µε το ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο υλοποίησης.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου για την έκδοση

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου σχετικά
µε τον καθορισµό των γενικών κανόνων για την χορήγηση κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 4 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο µε σκοπό τη µέγιστη αύξηση της κοινοτικής ενίσχυσης κατά 20% για ορισµένα

έργα προτεραιότητας όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα (∆Ε∆) µεταφορών.

2. Στις 14 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της επεκτείνοντάς την στα

έργα προτεραιότητας όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

3. Στις 20 Μαρτίου 2002, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της

εγκρίνοντας την πρόταση.

4. Στις 25 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην γνωµοδοτήσει επί

του θέµατος.

5. Στις 2 Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε γνώµη σε πρώτη ανάγνωση επί

της τροποποιηµένης πρότασης στο σηµείο 2) εγκρίνοντας την πρόταση µε τροποποιήσεις.

6. Στις 28 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή µετέβαλε την τροποποιηµένη της πρόταση κατόπιν της

γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

7. Στις 6 Οκτωβρίου 2003, η Επιτροπή µετέβαλε την τροποποιηµένη της πρόταση στο σηµείο 6)

και πάλι προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό της κοινοτικής στήριξης σε αυτά τα ∆Ε∆ στο

ανώτατο όριο του 30%.

8. Στις 25 Νοεµβρίου 2003, το Συµβούλιο και ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής κατέληξαν

οµόφωνα σε συµβιβασµό για κοινή θέση που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15280/03 και τις

συναφείς δηλώσεις για τα πρακτικά του Συµβουλίου που περιλαµβάνονται στο έγγραφο

5644/04 Addendum 1.

9. Στις.24 Φεβρουαρίου 2004 το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.
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ΙΙ. ΟΥΣΙΑ

1. Η ουσία της κοινής θέσης του Συµβουλίου βασίζεται εν πολλοίς στην τροποποιηµένη

πρόταση (σηµείο 6 I) την οποία υπέβαλε η Επιτροπή µετά την  γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου 2002.

2. Έτσι, το Συµβούλιο συµφώνησε καταρχήν σε µια µέγιστη αύξηση της κοινοτικής ενίσχυσης

κατά 20% για τα ακόλουθα έργα προτεραιότητας όσον αφορά τα ∆Ε∆ :

α) έργα που αφορούν τα δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού στίγµατος και πλοήγησης

που αναφέρονται στο άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ (προγράµµατα τύπου

Galileo),

β) έργα προτεραιότητας για τα ενεργειακά δίκτυα.

και

γ) διασυνοριακά τµήµατα ή τµήµατα που διέρχονται από φυσικά εµπόδια επιλεγµένων

έργων για ∆Ε∆ µεταφορών που προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης

αριθ. 1692/96/ΕΚ, υπό τον όρο ειδικότερα ότι τα έργα θα έχουν αρχίσει πριν το 2010.

3. Ως εκ τούτου, το κύριο µέρος της κοινοτικής στήριξης βάσει της κοινής θέσης θα

αποσκοπεί �όπως προτείνει η Επιτροπή και υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο � να

συµβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των εκκρεµών έργων προτεραιότητας όσον αφορά

τα ∆Ε∆ µεταφορών.

4. Ταυτόχρονα � αλλά µε πολύ µικρότερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις � η κοινοτική στήριξη

θα στοχεύει στα έργα προτεραιότητας για τα ενεργειακά δίκτυα και στα προγράµµατα τύπου

Galileo.

5. Η κοινή θέση δεν αφορά τα έργα προτεραιότητας για τα ∆Ε∆ τηλεπικοινωνιών για τα οποία η

Επιτροπή έχει καταθέσει χωριστή πρόταση η οποία παραµένει προς εξέταση (έγγρ. 9099/03

διοργανικός φάκελος 2003/0086 (COD)).

6. Οι λοιπές διατάξεις της κοινής θέσης αφορούν κυρίως τη διαδικασία του προϋπολογισµού και

την επιτροπολογία.
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7. Ως προς την επιτροπολογία, θα πρέπει ιδίως να σηµειωθεί ότι η κοινή θέση διατηρεί τη

διαδικασία κανονιστικής επιτροπής όπως προβλέπεται επί του παρόντος στα εκτελεστικά

µέτρα για τα ∆Ε∆ και, συνεπώς, δεν ακολουθεί τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής που

προτείνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλίο και η Επιτροπή.

8. Ωστόσο, η κοινή θέση όντως προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής εκπροσώπου της ΕΤΕπ

χωρίς δικαίωµα ψήφου στις διαδικασίες επιτροπολογίας, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο,

επιτρέποντας έτσι στην ΕΤΕπ να συνεισφέρει µε την εµπειρογνωµοσύνη της σε θέµατα

χρηµατοδότησης ∆Ε∆ στις συζητήσεις της επιτροπής.

ΙΙΙ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. Ως προς τα έργα προτεραιότητας όσον αφορά τα ∆Ε∆ µεταφορών, η κοινή θέση

αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου 8 και 13. Έτσι, τα

διασυνοριακά τµήµατα ή τα τµήµατα που διέρχονται από φυσικά εµπόδια των έργων αυτών

πρέπει όντως να επιδιώκουν την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης και/ή την περάτωση

ελλειπόντων τµηµάτων, και την προαγωγή της ασφάλειας, όπως προτείνει το Κοινοβούλιο.

2. Αντίθετα, όπως και η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση δεν ακολουθεί τη

διαδικασία υποβολής εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την επιλογή των

έργων προτεραιότητας στον τοµέα της ενέργειας την οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο.

3. Ωστόσο, η κοινή θέση ακολουθεί την τροπολογία 9 για την επιστροφή των κοινοτικών

κονδυλίων σε περίπτωση που το έργο δεν έχει περατωθεί εντός δεκαετίας από της καταβολής

της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης (νέο άρθρο 13 παρ. 4) και, όπως προαναφέρθηκε, την

τροπολογία 10 για την παρουσία εκπροσώπου της ΕΤΕπ στη διαδικασία επιτροπής.

4. Επιπλέον, η κοινή θέση ακολουθεί την τροπολογία 11 δεύτερο εδάφιο για τη χορήγηση

κονδυλίων (νέο άρθρο 18 παρ. 2).

IV. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Όπως προαναφέρθηκε, η κοινή θέση ακολουθεί εν πολλοίς την τροποποιηµένη πρόταση την

οποία υπέβαλε η Επιτροπή µετά τη γνώµη του Κοινοβουλίου.
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2. Για το λόγο αυτό ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες

έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Για τον ίδιο λόγο οι τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από

την Επιτροπή δεν έγιναν γενικά δεκτές ούτε από το Συµβούλιο. Τούτο διότι το Συµβούλιο

ακολούθησε για τις τελευταίες τροπολογίες την αρνητική γνώµη που διατύπωσε η Επιτροπή

στην τροποποιηµένη πρόταση µετά τη γνώµη του Κοινοβουλίου (σηµείο 6 I).

3. Η κοινή θέση βασίζεται ακόµη στην τελευταία τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής η

οποία προβλέπει ανώτατο ποσοστό αύξησης στην κοινοτική ενίσχυση έως 30% (σηµείο 7 I).

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση επαρκούς υποστήριξης στο Συµβούλιο για ένα τόσο

υψηλό ποσοστό στήριξης. Κατόπιν τούτου, το Συµβούλιο δέχθηκε, ως συµβιβαστική λύση, το

ανώτατο όριο του 20% το οποίο εγκρίνει και το Κοινοβούλιο στη γνώµη του.

4. Όπως υπενθυµίζεται ανωτέρω, η κοινή θέση δεν αφορά τη χωριστή πρόταση της Επιτροπής

για τα έργα προτεραιότητας για τα ∆Ε∆ τηλεπικοινωνιών (έγγρ. 9099/03 διοργανικός

φάκελος 2003/0086 (COD)) η οποία παραµένει προς εξέταση.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για τους ανωτέρω λόγους το Συµβούλιο γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο την κοινή θέση του που

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 5633/04.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2004 (29.01)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0226 (COD)

5644/04

ECOFIN 22
TRANS 38
ECO 12
ENER 24
CODEC 103
OC 52

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 -

COM(2003) 561 final
Θέµα : Κοινή θέση για την τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της τροποποιηµένης
πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου
σχετικά µε τον καθορισµό των γενικών κανόνων για την χορήγηση κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.02.2004

1. Στις 4 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο µε στόχο την αύξηση του ανώτατου ποσοστού κοινοτικής ενίσχυσης για ορισµένα

έργα προτεραιότητας στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών σε 20% (έγγρ.

15111/01 ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177 CODEC 1339).

2. Στις 14 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της ώστε να καλύπτει και τα

έργα προτεραιότητας στον τοµέα των  διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (έγγρ. 7291/02

ECOFIN 121 TRANS 91 ECO 93 ENER 67 CODEC 357).

3. Στις 20 Μαρτίου 2002, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση.
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4. Στις 25 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη διατυπώσει γνώµη για

την πρόταση.

5. Στις 2 Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση

για την τροποποιηµένη πρόταση του σηµείου 2 εγκρίνοντας την πρόταση και προτείνοντας

αρκετές τροπολογίες ( έγγρ. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233

ENER 144).

6. Στις 28 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή τροποποίησε την τροποποιηµένη πρότασή της

λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου ( έγγρ. 5847/03 ECOFIN 30

TRANS 19 ECO 15 ENER 24 CODEC 98).

7. Στις 6 Οκτωβρίου 2003, η Επιτροπή τροποποίησε εκ νέου την τροποποιηµένη πρόταση του

σηµείου 6 προκειµένου να αυξήσει το ανώτατο ποσοστό της κοινοτικής ενίσχυσης για τα εν

λόγω σχέδια ∆Ε∆ σε 30% (έγγρ. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273

CODEC 1317).

8. Στις 25 Νοεµβρίου 2003, το Συµβούλιο και ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής συµφώνησαν

οµόφωνα µε το συµβιβαστικό κείµενο για την κοινή θέση που περιλαµβάνεται στο έγγραφο

15280/03 ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324 και µε τις σχετικές δηλώσεις στα

πρακτικά του Συµβουλίου που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη του παρόντος εγγράφου.

9. Το σκεπτικό της κοινής αυτής θέσης παρατίθεται σε Προσθήκη του εγγράφου 5633/04.

10. Η ΕΜΑ θα µπορούσε ως εκ τούτου να καλέσει το Συµβούλιο να θεσπίσει ως σηµείο «Α»

κάποιας από τις επόµενες συνόδους του την κοινή θέση ως έχει στο έγγραφο 5633/04

ECOFIN 21 TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100 OC 47 5633/04 και να εγκρίνει το

σκεπτικό του Συµβουλίου ως έχει στην Προσθήκη του εν λόγω εγγράφου.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2004 (29.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0226 (COD)

5644/04
ADD 1

ECOFIN 22
TRANS 38
ECO 12
ENER 24
CODEC 103
OC 52

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Ι/Α
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/ το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13246/02 ECOFIN 332 FIN 410 - COM(2002) 558 final
Θέµα : Κοινή θέση για την τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της τροποποιηµένης
πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου
σχετικά µε τον καθορισµό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων
- ∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων:18.02.2004

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

Α. ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι για την περίοδο 2000-2006 ο παρών

κανονισµός δεν έχει καµία επίπτωση στο συνολικό προϋπολογισµό που διατίθεται στα

διευρωπαϊκά δίκτυα.
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B. ∆ηλώσεις του Συµβουλίου

1. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει το αποτέλεσµα της

επόµενης διαπραγµάτευσης των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

2. Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι το κόστος των «διασυνοριακών τµηµάτων» (εκτός από τις

θαλάσσιες αρτηρίες) που αναφέρεται στο άρθρο 1 υπολογίζεται από την Επιτροπή σε

15 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Συνεπώς, εάν όλα τα

διασυνοριακά τµήµατα χρηµατοδοτηθούν µε το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 20%, το

κόστος για τον προϋπολογισµό υπολογίζεται σε 430 εκατοµµ. ευρώ ετησίως.

3. Το Συµβούλιο σηµειώνει την ακόλουθη δήλωση της Επιτροπής:

«Η υποβολή από την Επιτροπή πρότασης για πρόσθετη χρηµατοδοτική συνδροµή στην

επιτροπή οικονοµικών του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών συνοδεύεται από:

α) οικονοµική ανάλυση η οποία παρέχεται από τον ανάδοχο του έργου και

αποδεικνύει ότι η πρόσθετη χρηµατοδοτική συνδροµή είναι βασική για την

υλοποίηση του έργου,

β) νέα αξιολόγηση του έργου από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ και

σύµφωνα µε τον κανονισµό, µε την οποία επαληθεύεται, µεταξύ άλλων, η

οικονοµική βιωσιµότητα, η χρηµατοδοτική αποδοτικότητα και οι άµεσες ή

έµµεσες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του έργου, δεδοµένης της

προτεινόµενης πρόσθετης χρηµατοδοτικής συνδροµής, καθώς και η οικονοµική

ανάλυση που παρέχει ο ανάδοχος του έργου.»

______________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 25.2.2004 
COM(2004) 141 τελικό 

2001/0226 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ  

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των γενικών 
κανόνων για την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών 

δικτύων 
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2001/0226 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ  

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των γενικών 
κανόνων για την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών 

δικτύων 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το Συµβούλιο: 
(έγγραφο COM(2001)545 τελικό – 2001/0226 (COD)) : 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της αναθεωρηµένης (I) πρότασης: 
(έγγραφο COM(2002) 134 τελικό – 2001/0226 (COD)) : 

03.12.2001 

 
 
12.03.2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην γνωµοδοτήσει επί 
της προτάσεως 

20.03.2002 

25.03.2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

02.07.2002 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης:  
(έγγραφο COM(2003)38 τελικό – 2001/0226 (COD)): 

24.01.2003 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της αναθεωρηµένης (II) πρότασης: 
(έγγραφο COM(2003)561 τελικό – 2001/0226 (COD)): 

02.10.2003 

Ηµεροµηνία επίτευξης πολιτικής συµφωνίας:  
(µε οµοφωνία) 

25.11.2003 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης 24.02.2004 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αυξηθεί το µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης 
των διευρωπαϊκών ενεργειακών έργων προτεραιότητας (∆E∆-Ε) και των έργων 
προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών (∆E∆-Μ), τα οποία εµπίπτουν στην 
κατηγορία των διασυνοριακών έργων ή/και των έργων που εκτείνονται εκατέρωθεν φυσικών 
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εµποδίων. Το µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης προτείνεται να αυξηθεί από 10% σε 20%, 
ούτως ώστε η χρηµατοδότηση αυτή να επιδράσει καταλυτικά στα έργα επισπεύδοντας την 
υλοποίησή τους και διευκολύνοντας τη σύσταση των PPP (εταιρικών σχηµάτων δηµοσίου-
ιδιωτικού τοµέα). Η πρόταση στηρίζεται στα συµπεράσµατα και στις συστάσεις που περιέχει 
η έκθεση της οµάδας ειδηµόνων της οποίας προεδρεύει ο κ. Karel Van Miert, η οποία 
ασχολήθηκε µε τους προσανατολισµούς των ∆E∆-Μ, οδηγώντας στην παράλληλη πρόταση 
τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ1 περί των κοινοτικών προσανατολισµών για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών. Η έκθεση της οµάδας ειδηµόνων 
προειδοποίησε την Επιτροπή για τον κίνδυνο να µην ολοκληρωθούν έγκαιρα τα 
διασυνοριακά έργα, εκτός εάν η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση προσφέρει επαρκές 
κίνητρο για να ενεργοποιηθούν και να συντονιστούν τα δηµόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι 
διασυνοριακές συνδέσεις αυτού του είδους είναι βασικές για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών 
µελών και για τη δηµιουργία συνδέσεων κατά µήκος των κύριων διευρωπαϊκών αξόνων. Η 
επενέργεια των συνόρων συχνά συνεπάγεται αραιότερη τοπική κυκλοφορία, γεγονός που 
καθιστά τα διασυνοριακά έργα λιγότερο κερδοφόρα από συστήµατα που βρίσκονται στο 
κέντρο των εθνικών δικτύων. Εποµένως, το κενό που πρέπει να καλύψει η δηµόσια 
χρηµατοδότηση είναι µεγαλύτερο. Κατά παράδοξο τρόπο, η τάση αυτή να αµελούνται τα 
διασυνοριακά έργα έχει αρνητική επίπτωση στην απόδοση των επενδύσεων που 
πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη στα τµήµατα που βρίσκονται µέσα στην επικράτειά τους, 
αφαιρώντας τους τα οφέλη από τις οικονοµίες κλίµακας. 

Κατά συνέπεια, η πρόταση εστιάζεται, ιδίως, στα τµήµατα των έργων προτεραιότητας, τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλή διευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία αλλά, ταυτόχρονα, χαµηλή 
οικονοµική απόδοση. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1 Γενικά 

Για να κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόµενο της κοινής θέσης, είναι αναγκαίο να 
υπενθυµιστεί ο µάλλον πολύπλοκος «κύκλος ζωής» της πρότασης, ο οποίος όντως 
περιλαµβάνει τέσσερις διαδοχικές προτάσεις που εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο στόχο 
αλλά το περιεχόµενό τους είναι - σε ορισµένο βαθµό - διαφορετικό. 

• Πρώτη πρόταση της Επιτροπής (COM (2001) 545) – εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2001. 

• Πρώτη αναθεωρηµένη πρόταση της Επιτροπής (COM (2002) 134 – εγκρίθηκε το Μάρτιο 
του 2002. Σκοπός της αναθεώρησης ήταν να περιληφθούν τα ενεργειακά δίκτυα στο πεδίο 
εφαρµογής της πρότασης. 

• Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής µετά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (COM(2003) 38 – εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2003 

• ∆εύτερη αναθεωρηµένη πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε για να απεµπλακεί η 
κατάσταση στο Συµβούλιο (COM(2003) 561). Εν προκειµένω, µολονότι το πεδίο 
εφαρµογής της πρότασης παραµένει το ίδιο, η Επιτροπή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
ορισµένες από τις τροπολογίες που είχε δεχθεί µετά την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο. 

                                                 
1 COM (2003) 564 
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Ως εκ τούτου, η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται – εν µέρει – στο περιεχόµενο της 
δεύτερης αναθεωρηµένης πρότασης της Επιτροπής (COM(2003) 561) και εν µέρει στις 
προηγούµενες προτάσεις της Επιτροπής, ενώ το ΕΚ στην πρώτη ανάγνωσή του βασίστηκε 
στην πρώτη πρόταση της Επιτροπής (COM(2001) 545). Είναι µάλλον – κάπως – δύσκολο να 
εντοπιστούν στο κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου οι τροπολογίες που είχε 
αποδεχθεί η Επιτροπή µετά την πρώτη ανάγνωση στο ΕΚ, επειδή ορισµένες από αυτές δεν 
διατηρήθηκαν στην τελευταία πρόταση της Επιτροπής (COM(2003) 561), ή επειδή έχει 
αλλάξει σηµαντικά η διατύπωσή τους. 

Επιπλέον, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι το Συµβούλιο δεν έχει γνωµοδοτήσει επί των 
τροπολογιών του ΕΚ. 

3.2 Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες 

3.2.1 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 1, 4, 8, 9, 11 και 13 έγιναν δεκτές εν µέρει ή κατ’αρχήν και 
αναδιατυπώθηκαν ή έγιναν σε αυτές προσθήκες. 

Οι τροπολογίες 1, 7 και 10 απορρίφθηκαν. 

Οι τροπολογίες που ακολουθούν – σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις – 
αφαιρέθηκαν από την τελευταία πρόταση της Επιτροπής (COM (2003) 561):  
- το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 4 σχετικά µε την «αειφόρο κινητικότητα» δεν 
περιλήφθηκε στην πρόταση της Επιτροπής (COM (2003) 561). 

- Η τροπολογία 5, η οποία κάνει αναφορά στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
στα έργα των Άλπεων και των Πυρηναίων, και η τροπολογία 6 η οποία κάνει ειδική 
αναφορά στο GALILEO δεν περιλήφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής 
(COM(2003) 561). 

3.2.1.1 Τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 6)  
Η αναφορά στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στη χρηµατοδότηση των ∆Ε∆-
Ενέργειας έγινε δεκτή ως προς την αρχή της αλλά αναδιατυπώθηκε. 

3.2.1.2 Τροπολογία 4 (αιτιολογική σκέψη 5)  
Γίνεται αναφορά στα εταιρικά σχήµατα δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα ως 
χρηµατοδοτικό εργαλείο, µε διαφορετική διατύπωση. 

3.2.1.3 Τροπολογίες 8 και 13 (άρθρο 5 παράγραφος 3, στοιχείο γ)  

Το πεδίο της κοινής θέσης παραµένει παρεµφερές – κατά βάση - µε εκείνο που είχε 
εγκρίνει το ΕΚ και πρότεινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Τα έργα 
όπου αυξάνεται το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι τα εξής:  
- τα έργα προτεραιότητας του ενεργειακού δικτύου,  
- τα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας και τα έργα εκατέρωθεν φυσικών εµποδίων, 
- τα έργα που αποβλέπουν στην προώθηση ασφαλών και περιβαλλοντικώς συµβατών 
τρόπων µεταφοράς.  
Επιπλέον, στην κοινή θέση διατηρείται η παραποµπή στην απόφαση 1692/96, την 
οποία είχε ζητήσει το ΕΚ. Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής έχει διευρυνθεί σε σύγκριση 
µε το κείµενο που είχε εγκρίνει το ΕΚ, καθόσον το πεδίο αφορά πλέον όλους τους 
τρόπους µεταφοράς – και όχι µόνον τις σιδηροδροµικές µεταφορές – εξακολουθεί 
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όµως να βαδίζει σε µεγάλο βαθµό στον άξονα της τελευταίας πρότασης της 
Επιτροπής (COM (2003) 561). 

Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας ή των 
έργων προτεραιότητας εκατέρωθεν φυσικών εµποδίων, καθώς και των έργων 
προτεραιότητας του ενεργειακού τοµέα, ανέρχεται σε 20% σύµφωνα µε το ποσοστό 
που είχε προτείνει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της µετά την εξέταση 
της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση από το ΕΚ. 

3.2.1.4 Τροπολογία 9 (άρθρο 13 νέα παράγραφος 4) 

Η εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων στη χρηµατοδότηση των έργων για τη χρηστή 
και αποτελεσµατική διαχείρισή τους, όπως είχε προτείνει το ΕΚ (τροπολογία 9), 
διατηρείται µε κάπως διαφορετική διατύπωση, η οποία βασίζεται σε εκείνη που είχε 
προτείνει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της (COM (2003) 561). 

3.2.1.5 Τροπολογία 10 (άρθρο 17 παράγραφος 3) επιτροπή 

Η κοινή θέση δεν ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής – στην οποία συµφωνούσε 
το ΕΚ – για τη δηµιουργία συµβουλευτικής διαδικασίας. Η κοινή θέση διατηρεί τη 
ρυθµιστική διαδικασία όπως εφαρµόζεται σήµερα αλλά συµφωνεί στην παρουσία 
ενός εκπροσώπου της ΕΤΕπ (ως παρατηρητή στην επιτροπή) (άρθρο 17 
παράγραφος 2). 

3.2.1.6 Τροπολογία 11 (άρθρο 18 παράγραφος 2) 

Μολονότι στην κοινή θέση δεν τηρείται η τροπολογία 11 για την αύξηση του 
χρηµατοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2001-2006, διατηρείται το δεύτερο εδάφιο 
σχετικά µε την αυστηρότερη αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων (άρθρο 18 νέα 
παράγραφος 2). 

3.2.2 Τροπολογίες που υπάρχουν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά όχι στην κοινή 
θέση 

3.2.2.1 Στην κοινή θέση δεν διατηρείται το αίτηµα που διατυπώνεται στην 
τροπολογία 4, το οποίο αφορούσε τα διασυνοριακά έργα µε τις προσχωρούσες χώρες 
(τα οποία µπορούσαν να τύχουν του µέγιστου ποσοστού χρηµατοδότησης), διότι 
κρίθηκε ότι αυτή η ρήτρα εκπίπτει από την 1η Μαΐου 2004 και µετά, λόγω της 
ένταξης των περισσότερων από τις χώρες αυτές την Ένωση. 

3.2.2.2 Στην κοινή θέση δεν διατηρείται η τροπολογία 7 σχετικά µε την αύξηση της 
χρηµατοδότησης για την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 2236/95 

3.3 Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο 

3.3.1. Ως επακόλουθο της πρότασης της Επιτροπής (COM (2003) 561), το 
Συµβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των ∆Ε∆ µε βάση µια πολυετή 
νοµική δέσµευση (ενώ η δέσµευση από άποψη προϋπολογισµού παραµένει ετήσια) 
παρέχοντας στους αναδόχους των έργων την ισχυρή εγγύηση ότι θα λάβουν 
χρηµατοδότηση από την Κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης των 
έργων. 
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4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή συντάσσεται µε την κοινή θέση του Συµβουλίου – παρά τις κάποιες αλλαγές σε 
σύγκριση µε την τελευταία της πρόταση – επειδή ακολουθούνται ευρέως οι γραµµές της 
τροποποιηµένης πρότασης. Η κύρια αλλαγή σχετίζεται µε το ανώτατο ποσοστό 
χρηµατοδότησης. Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης στο 20%, ενώ η Επιτροπή είχε προτείνει 30% (COM (2003) 561). 
Ωστόσο, το 20% είναι το ποσοστό στο οποίο είχε συµφωνήσει το ΕΚ στην εξέταση της 
πρότασης σε πρώτη ανάγνωση. 

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

A. ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής 

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι κατά την περίοδο 2000-2006 ο κανονισµός 
δεν έχει επίπτωση στο συνολικό προϋπολογισµού που θα διατεθεί για τα ∆Ε∆. 

B. ∆ηλώσεις του Συµβουλίου 

1. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι ο κανονισµός δεν προδικάζει την επόµενη 
διαπραγµάτευση των δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

2. Το Συµβούλιο επισηµαίνει ότι η εκτίµηση του κόστους από την Επιτροπή για τα 
«διασυνοριακά τµήµατα» (εξαιρουµένων των θαλάσσιων αρτηριών) που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 είναι 15 δις ευρώ για την περίοδο 2007-13. Συνεπώς, εάν 
όλα αυτά τα διασυνοριακά τµήµατα τύχουν του ανώτατου ποσοστού 
χρηµατοδότησης 20%3, η δαπάνη που υπολογίζεται για τον προϋπολογισµό θα 
ανέλθει σε 430 εκατ. ευρώ €4 ετησίως. 

3. Το Συµβούλιο επισηµαίνει την ακόλουθη δήλωση της Επιτροπής: 

«Η υποβολή προς την επιτροπή χρηµατοδότησης των ∆Ε∆-Μ πρότασης της 
Επιτροπής για συµπληρωµατική χρηµατοδοτική συνδροµή θα συνοδεύεται από: 

α) οικονοµική ανάλυση του έργου από τον ανάδοχο, η οποία θα καταδεικνύει ότι 
η συµπληρωµατική χρηµατοδοτική συνδροµή είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 
εκτέλεση του έργου· 

β) επανεκτίµηση του έργου εκ µέρους της Επιτροπής, σε συνεργασία µε την 
ΕΤΕπ, σύµφωνα µε τον κανονισµό, στην οποία µεταξύ άλλων θα επαληθεύεται η 
οικονοµική βιωσιµότητα του έργου, η οικονοµική του απόδοση και οι άµεσες ή 
έµµεσες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του, µε δεδοµένη την προτεινόµενη 
συµπληρωµατική χρηµατοδοτική συνδροµή και την οικονοµική ανάλυση του 
αναδόχου.» 

                                                 
2 Αναγραφή της επακριβούς παραποµπής. 
3 Αναγραφή της επακριβούς παραποµπής µε βάση το ποσοστό που θα συµφωνηθεί. 
4 Αναγραφή της επακριβούς παραποµπής µε βάση το ποσοστό που θα συµφωνηθεί. 


