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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0836/2012, του Martin Cunniffe, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «West On Track», σχετικά με την έλλειψη 
διαφάνειας και αμεροληψίας στην πολιτική μεταφορών της Ιρλανδίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Μεταφορών της Ιρλανδίας για ενίσχυση της 
διαφάνειας και της αμεροληψίας όσον αφορά την πολιτική μεταφορών που εφαρμόζει στις 
διαφορετικές περιοχές της Ιρλανδίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος του δυτικού και βορειοδυτικού τμήματος της Ιρλανδίας ως προς την 
παροχή υπηρεσιών μαζικών μεταφορών, την υλοποίηση επενδύσεων στις εμπορευματικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές και την αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
αναφέρων επισυνάπτει μια έκθεση της οργάνωσης που εκπροσωπεί καθώς και αποδεικτικά 
στοιχεία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχει 
χορηγήσει - και εξακολουθεί να χορηγεί- σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση για επενδύσεις 
στις υποδομές του τομέα των μεταφορών στην Ιρλανδία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν 
πραγματοποιηθεί και στις δύο από τις ακόλουθες περιοχές – (1) περιφέρεια «Border, Midland 
and Western» (BMW) και (2) περιφέρεια «Southern and Eastern»- είτε μέσω περιφερειακών 
προγραμμάτων είτε μέσω εθνικών προγραμμάτων με χρηματοδοτικές επιδοτήσεις που 
διατέθηκαν αποκλειστικά σε κάθε περιοχή.



PE506.278v01-00 2/2 CM\929973EL.doc

EL

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με ενίσχυση που έχει χορηγηθεί στον τομέα των 
μεταφορών περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΤΠΑ στα οποία γίνεται παραπομπή ανωτέρω 
αποτέλεσαν το αντικείμενο εκ των προτέρων δημόσιας διαβούλευσης πριν από την έγκριση 
από την Επιτροπή.

Οι τελικές εκθέσεις για τα προγράμματα 2000-2006 έχουν υποβληθεί και είναι προσιτές για 
το κοινό.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν ζήτησαν ο δυτικός σιδηροδρομικός 
διάδρομος (στο σύνολό του ή ένα τμήμα του) να συμπεριληφθεί ως παράγων προς εξέταση 
κατά την προετοιμασία της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για το διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι δεν υφίστανται σχέδια από 
την πλευρά της ιρλανδικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη νέου σιδηροδρομικού συνδέσμου 
μεταξύ Sligo και Derry, και ότι, κατά συνέπεια, είναι απίθανο να ανακύψει το ζήτημα μιας 
συγχρηματοδότησης από την ΕΕ, κατά την τρέχουσα ή κατά τις μελλοντικές περιόδους 
προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι αποτελεί πρωταρχικά ευθύνη των ιρλανδικών αρχών το να 
καθορίσουν την τοποθεσία και τη σειρά προτεραιότητας των επενδύσεων σε υποδομές 
δημοσίων μεταφορών.  Στο πλαίσιο αυτό, είναι λογικό οι ιρλανδικές αρχές να λαμβάνουν 
υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων κόστους οφελών και την φύση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τις επενδύσεις αυτές. Επιπλέον, οι ιρλανδικές αρχές 
είναι υποχρεωμένες να σέβονται τις διάφορες διατάξεις και διαδικασίες που σχετίζονται με 
την έκδοση οικοδομικών αδειών, οι δε  διαδικασίες αυτές προβλέπουν δημόσια διαβούλευση 
στις οικείες περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση παράβασης ή παράλειψης παρομοίων εθνικών διαδικασιών ή διατάξεων, μια 
δικαστική διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον αρμοδίου διοικητικού ή άλλου δικαστηρίου 
στην Ιρλανδία.


