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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 η εξής φράση.

"που τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΕΟΚ) αριθ. 884/2004/ΕΟΚ·"

2. Nα προστεθεί στο άρθρο 4 η ακόλουθη παράγραφος 5 :

"Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει το Συμβούλιο να παρατείνει την εξακολούθηση της 
χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής σε φθίνουσα βάση, ετησίως, για την περίοδο 2007-
2013, για τα κράτη μέλη των οποίων το εισόδημα υπερβαίνει το 90% του μέσου κοινοτικού 
όρου λόγω στατιστικής επίπτωσης συνεπεία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέκα νέων 
κρατών μελών από την 1η Μαΐου 2004."

3. Το άρθρο 2, σημείο 3, να διατυπωθεί ως εξής:

"τομείς που ευνοούν την αειφόρο ανάπτυξη και παρουσιάζουν σαφή περιβαλλοντική 
διάσταση, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, 
στον τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων, τμήματα ισοδύναμα με 
αυτοκινητοδρόμους ή εθνικοί οδοί που συνδέουν με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, 
σιδηροδρομικές γραμμές (συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων υλικών), η θαλάσσια 
και η εσωτερική ναυσιπλοΐα, οι πολυτροπικές μεταφορές και η διαλειτουργικότητά 
τους, η διαχείριση της οδικής και εναέριας κυκλοφορίας, οι μη ρυπογόνες αστικές 
συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων 
υλικών και της οδικής υποδομής για πούλμαν και λεωφορεία)."
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. Η 
διαδικασία έγκρισης της εν λόγω πρότασης κανονισμού είναι η διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης. Κύριος στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι ο προσδιορισμός της 
αποστολής του Ταμείου Συνοχής και των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τη στήριξη από το ταμείο και το πεδίο παρέμβασής του. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η επιλεξιμότητα των κρατών μελών και των περιοχών για χρηματοδοτική στήριξη από το 
Ταμείο ρυθμίζεται σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (CΟΜ(2004)0492).

Η παρούσα πρόταση κανονισμού ορίζει το πεδίο παρέμβασης του ταμείου και τους κανόνες 
που την διέπουν.

Περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Προβλέπεται ότι το Ταμείο θα υποστηρίζει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και, ιδιαίτερα, 
τα σχέδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 228 της 9.9,.1996, σ. 1). Είναι αυτονόητο ότι ο εισηγητής επιθυμεί 
να εξασφαλίσει ότι στα εν λόγω προγράμματα θα συμπεριληφθούν αυτά που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της 
προαναφερθείσας απόφασης (Ε.Ε.. L 167 της 30/04/2004 σ.1), που σήμερα περιλαμβάνει μία 
διευρυμένη κατάσταση προγραμμάτων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των νέων 
κρατών μελών καθώς και οι προτεραιότητες των άλλων κρατών μελών.

O συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επισημαίνει επίσης ότι το Ταμείο Συνοχής θα 
ευνοήσει - εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων - τους τομείς των σιδηροδρόμων, της θαλάσσιας 
και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των πολυτροπικών μεταφορών και της διαλειτουργικότητάς 
τους, της διαχείρισης της οδικής και εναέριας κυκλοφορίας, των καθαρών αστικών 
συγκοινωνιών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Το άλλο ιδιαίτερα σημαντικό άρθρο της πρότασης κανονισμού αφορά τις ενέργειες που 
πρέπει να αναληφθούν εντός του Ταμείου Συνοχής, στην περίπτωση που το Συμβούλιο 
διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος σε ένα κράτος μέλος.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Η πρόταση κανονισμού διαφέρει από τον προηγούμενο κανονισμό ως προς δύο σημαντικές 
πλευρές: η πρόταση κανονισμού δεν θεσπίζει σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου. 
Δεν παρέχει ενδεικτικό πρόγραμμα των ετήσιων δαπανών για μια περίοδο προγραμματισμού, 
για παράδειγμα την περίοδο 2007 ώς 2013.
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Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, τους κανόνες διαχείρισης και ελέγχου, αποτελούν 
αντικείμενο της πρότασης κανονισμού περί καθορισμού των γενικών διατάξεων. Η 
προσέγγιση αυτή που αφορά τον συντονισμένο προγραμματισμό των τριών ταμείων 
(Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ταμείου Συνοχής) 
αποσκοπώντας στην καλύτερη επίτευξη των στόχων της σύγκλισης, της περιφερειακής 
αντιαγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας είναι κατανοητή.

Ωστόσο, η κατανομή των δαπανών του Ταμείου Συνοχής είτε κατ'έτος είτε για μία περίοδο 
προγραμματισμού απουσιάζει τόσο από την υπό εξέταση πρόταση κανονισμού όσο και από 
την πρόταση κανονισμού περί καθορισμού γενικών διατάξεων.

Συνεπώς, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το Ταμείο 
Συνοχής στην πολιτική μεταφορών, των διευρωπαϊκών δικτύων συμπεριλαμβανομένων, στις 
ενδιαφερόμενες χώρες, έστω και εάν το ύψος της χρηματοδότησης για τον στόχο της 
σύγκλισης είναι γνωστό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενισχύσεις από το Ταμείο Συνοχής παρέχονται μόνο στις χώρες των 
οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει το 90% του μέσου κοινοτικού ΑΕΕ. Στην περίπτωση 
αυτή η διεύρυνση δημιούργησε μία στατιστική επίπτωση που αποκλείει ορισμένες χώρες της 
Ευρώπης των δεκαπέντε. Ο εισιγητής εκτιμά ότι θα ήταν ευχής έργο εάν το Συμβούλιο 
επεδείκνυε κάποια ευλυγισία στον τομέα αυτό, εγκρίνοντας την υποστήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής.
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