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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την επανεξέταση της σκοπιμότητας κατασκευής της 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Λυόν-Τορίνο1

1. Ένας από τους στόχους του προγράμματος ΔΕΔ-Μ είναι η εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης και η γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων στους διαδρόμους του κεντρικού 
ευρωπαϊκού δικτύου.

2. Το τμήμα Λυών-Τορίνο διαθέτει ήδη μια γραμμή η οποία έχει πρόσφατα εκσυγχρονιστεί 
και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης. (Μόνο σε 
περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα κορεσμού σε αυτήν θα πρέπει να κατασκευαστεί νέα 
σιδηροδρομική γραμμή.) Ωστόσο, κατά τα τελευταία 20 χρόνια η πραγματική κίνηση 
ήταν δέκα φορές χαμηλότερη από το σημερινό όριο της μεταφορικής της ικανότητας και 
δεν φαίνεται πιθανό να αυξηθεί.

3. Οι κατασκευαστικές εργασίες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον οδήγησαν τα άτομα 
που κατοικούν κοντά στον τόπο του έργου να διαμαρτυρηθούν επανειλημμένα.  
 

4. Στη διάρκεια της πολυετούς περιόδου από την εκκίνησή του, το έργο σημείωνε συνεχώς 
καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του και το εκτιμώμενο κόστος έχει 
εκτοξευθεί στα ύψη· επιπλέον, υπήρξαν κάποιες ενδείξεις διείσδυσης παραγόντων του 
οργανωμένου εγκλήματος στη διαδικασία εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών του έργου.

5. Καλείται συνεπώς η Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μέθοδο αξιολόγησης και να 
επανεξετάσει κατά πόσον θα πρέπει να κατασκευαστεί η νέα σιδηροδρομική γραμμή 
υψηλής ταχύτητας, λαμβανομένου υπόψη ότι ο απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η 
καλύτερη δυνατή χρήση της υφιστάμενης υποδομής και η εξοικονόμηση των 
οικονομικών πόρων της ΕΕ και των κρατών μελών της, οι οποίοι θα πρέπει να 
επενδύονται σε έργα με πραγματική προστιθέμενη αξία.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


