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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. ζητά να συμπεριληφθούν στο άρθρο 23(3) οι Αποφάσεις για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών («TEN-T») (Απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ και Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ)·

2. ζητά να περιληφθεί στο άρθρο 25(4) αναφορά στις διμερείς συμφωνίες για διασυνοριακά 
τμήματα σχεδίων TEN-T·

3. ζητά να συμπεριληφθούν στο άρθρο 39 αντίγραφα διμερών συμφωνιών για διασυνοριακά 
τμήματα σχεδίων TEN-T·

4. όσον αφορά τα έργα μεταφορών, ζητά να συμπεριληφθεί μετά από το άρθρο 50, σημείο 
(β), αναφορά της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που 
αναφέρονται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής, αρχίζοντας με την προτίμηση του 
σιδηρόδρομου και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και 
περιλαμβάνοντας την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με απόδοση 
γενικής προτεραιότητας στα διασυνοριακά έργα που συμβάλλουν σε καλύτερη σύνδεση 
των παλαιών με τα νέα κράτη μέλη καθώς και μεταξύ των νέων κρατών μελών·

5. ζητά να συμπεριληφθούν στο άρθρο 51(4) επιχειρησιακά προγράμματα για σχέδια 
προτεραιότητας TEN-T·

6. εμμένει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται καταρχήν προχρηματοδοτικές πληρωμές για 
διασυνοριακά τμήματα έργων TEN-T εάν δεν υπάρχουν δεσμευτικές διμερείς συμφωνίες 
μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών για την πλήρη ολοκλήρωση των 
συνεχόμενων τμημάτων τους εντός της αντίστοιχης επικράτειάς τους (άρθρο 81(2))·

7. ζητεί να συμπεριληφθεί στο άρθρο 50 το εξής νέο εδάφιο γα): «συμβολή στα μεγάλα 
ευρωπαϊκά σχέδια για την κινητικότητα και τη διοικητική μέριμνα, όπως το σχέδιο 
Galileo»·

8. ζητεί να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω συστάσεις όχι ως εναλλακτική λύση αντί του 
άρθρου 5, παρ. 3, εδάφιο α), του κανονισμού ΕΤΠΑ (COM (2004)0495), αλλά ως 
απαραίτητη προσθήκη για να καλυφθούν τα κενά των στρατηγικών αειφόρου 
περιφερειακής ανάπτυξης·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συνολικές ετήσιες επιδοτήσεις από τα Ταμεία 
για κάθε κράτος μέλος, δυνάμει του κανονισμού αυτού, οι οποίες συμβάλλουν στο στόχο 
της "σύγκλισης", δεν πρέπει να υπερβαίνουν αλλά κατά προτίμηση να ισούνται με το 4 % 
του ΑΕγχΠ του αντίστοιχου κράτους μέλους κατά τη στιγμή της έγκρισης της 
διοργανικής συμφωνίας που προβλέπει το άρθρο 22· ζητεί στο πλαίσιο αυτό, η κοινοτική 
βοήθεια που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 για έργα ΤΕΝ-T 
κοινού συμφέροντος να εξαιρείται από τον υπολογισμό του ορίου του 4% με βάση το 
άρθρο  22·
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10. επιμένει ότι οι δαπάνες για μεγάλα έργα και άλλα σχέδια που θα έχουν δρομολογηθεί πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 πρέπει να είναι επιλέξιμα από την ημερομηνία υποβολής του 
σχεδίου στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 55.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το σχέδιο Κανονισμού, που πρόκειται να εγκριθεί με τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης (AVC), 
θεσπίζει γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1260/99. Θεσπίζονται χωριστά ειδικοί Κανονισμοί για κάθε Ταμείο. Ο παρών γενικός 
Κανονισμός καθορίζει τους στόχους των Ταμείων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κρατών 
μελών και των περιοχών, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τα κριτήρια για την 
κατανομή τους. Θεσπίζονται επίσης διατάξεις για την ευθύνη των κρατών μελών και της 
Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των έργων.

Ο Κανονισμός προτείνει να συγκεντρωθούν οι πόροι και οι δραστηριότητες σε τρεις στόχους: 
στη «σύγκλιση» των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιοχών (των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου) με τις άλλες 
περιοχές της ΕΕ· στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με την πρόβλεψη και 
προώθηση της οικονομικής αλλαγής και την υποβοήθηση των ατόμων να προσαρμοστούν 
προς αυτήν· και στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, που συνεπάγεται την υποστήριξη της 
συνεργασίας σε διασυνοριακό, διεθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Τον πρώτο στόχο θα 
υποστηρίξουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, το δεύτερο στόχο το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ και τον τρίτο στόχο το ΕΤΠΑ. Ο αριθμός των ταμείων περιορίζεται σε τρία (σε 
αντίθεση με τα σημερινά έξι). Η κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφόρων στόχων έχει ως 
εξής: 264 δις ευρώ (78.5%) για τη σύγκλιση, 58,9 δις ευρώ (17.2%) για την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και 13,2 δις ευρώ (4%) για την εδαφική συνεργασία 
κατά την περίοδο 2007 έως και 2013. Δεν αναφέρεται στο σχέδιο κανονισμού λεπτομερής 
εκτίμηση των δαπανών για τα TEN-T κατά την επόμενη περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων 
και του ταμείου συνοχής.

Συνοχή και υποδομή των μεταφορών

Ο συντάκτης υπενθυμίζει ότι για την τρέχουσα και τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 
τα ποσά που απονέμονται στην κατηγορία του προϋπολογισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (TEN-T) δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της προόδου των έργων TEN-T που 
έχουν προσδιοριστεί και συμφωνηθεί. Χρειάζεται για την ολοκλήρωσή τους σημαντική 
οικονομική υποστήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Η ύπαρξη αποτελεσματικών 
TEN-T συνιστά προϋπόθεση για την υλοποίηση της ατζέντας της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ, για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για την περιφερειακή 
σύγκλιση και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κοινότητας. Η υποστήριξη 
αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο του στόχου της «σύγκλισης» και οι αναλυτικές διατάξεις του 
σχεδίου Κανονισμού το προβλέπουν.

Παρατηρήσεις βάσει της μέχρι τούδε εμπειρίας

Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε σημαντικά ποσά για τα TEN-T κατά την περίοδο 2000-
2006 (29,2 δις ευρώ μόνο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία) η πρόοδος προς την ολοκλήρωση των 
έργων αυτών υπήρξε αργή έως και απογοητευτική. Για το λόγο αυτό προτείνεται τώρα σε 
άλλο σχέδιο Κανονισμού για τις γενικές διατάξεις όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
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(COM2004/475 τελικό) η αύξηση των συνολικών ποσών και του ποσοστού του κόστους που 
καλύπτει η κοινοτική χρηματοδότηση των επί μέρους σχεδίων. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα 
να εξασφαλιστεί ότι οι γενικές διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής προστατεύουν τους κοινοτικούς πόρους και εξασφαλίζουν 
ότι δεν καταβάλλονται εάν δεν υπάρχει πραγματική και αποτελεσματική εταιρική 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Με αυτό το σκεπτικό υποβάλλονται οι προαναφερθείσες 
προτάσεις.

Στόχος τους είναι να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ακλόνητη δέσμευση συγχρηματοδότησης 
των κρατών μελών προτού εκταμιευτούν σημαντικά κοινοτικά κονδύλια για έργα TEN-T 
καθώς και ότι στην περίπτωση των διασυνοριακών έργων θα υπάρχουν μεταξύ των κρατών 
μελών σταθερές διμερείς συμφωνίες για την ολοκλήρωση των τμημάτων των έργων που 
βρίσκονται στις αντίστοιχες πλευρές των συνόρων.
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