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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. Χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ως πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πολιτική συνοχής για ενίσχυση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

2. σημειώνει σε σχέση με αυτό ότι μία ισορροπημένη ανταγωνιστικότητα και μία 
πολυκεντρική ανάπτυξη του κοινοτικού χώρου, πρόδρομοι μιας μεγαλύτερης εδαφικής 
συνοχής και αντικατοπτριζόμενα στις τρεις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την 
Επιτροπή, δηλαδή η αύξηση της βιώσιμης ελκυστικότητας του οικονομικού πλαισίου των 
κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων· η ενθάρρυνση της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της γνώσης· και η δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων απασχόλησης δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς συστήματα 
μεταφορών αποτελεσματικά, ενοποιημένα και βιώσιμα, για τη δημιουργία των οποίων 
απαιτείται μεγαλύτερη κοινοτική ενίσχυση, στηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις και 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Λισαβώνας·

3. συμφωνεί, κατά συνέπεια, ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα 30 έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των κριτηρίων Σύγκλιση και απορρίπτει κάθε 
απόπειρα περιορισμού του αριθμού των σχεδίων προτεραιότητας. Ωστόσο, εκφράζει τη 
λύπη του για το ότι τα επίπεδα επένδυσης εκ μέρους της ΕΕ για το δίκτυο μεταφορών, 
όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το 2007 έως το 2013, είναι εντελώς 
ανεπαρκή για την επίτευξη βελτιωμένων υποδομών και επακόλουθης σύγκλισης και, για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να αυξηθούν. Επιμένει επίσης ότι οι οδικές συνδέσεις για έργα 
ΤΕΝ πρέπει να λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της 
πολιτικής συνοχής αν επιδιώκεται επιτυχής διεκπεραίωση των έργων αυτών·

4. αναγνωρίζει τη σημασία των διασυνοριακών έργων και της διεθνικής συνεργασίας για 
αυξημένη διεθνική ενσωμάτωση, διαλειτουργικότητα και συνοχή, τα οποία πρέπει να 
ενθαρρύνονται με χρηματοδοτική ενίσχυση τέτοια ώστε να αποφεύγεται οι 
σιδηροδρομικές ή οι άλλες οδοί να καταλήγουν εντός των εθνικών συνόρων, αναγνωρίζει 
δε και τη σημασία των διευρωπαϊκών σχεδίων που συντελούν στη μείωση των εμποδίων 
που συνιστούν τα φυσικά σύνορα (Άλπεις και Πυρηναία), βοηθούν τις συνδυασμένες 
μεταφορές από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και προσφέρουν λύσεις για τα 
προβλήματα συμφόρησης και ασφάλειας, ειδικότερα δε στον τομέα των μεταφορών 
εμπορευμάτων·

5. καλεί την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να μην παραγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

6. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι για την επιλογή των έργων θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
αρχή της ανταποδοτικότητας της επένδυσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβώνας 
και της πολυκεντρικής ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 
τοπικά και περιφερειακά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και ισχύουσες 
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διαρθρωτικές διατάξεις, μετατρέποντας, συμπληρώνοντας, εκσυγχρονίζοντάς τις και 
ενοποιώντας τις με τους διαφόρους τρόπους μεταφοράς. Αναγνωρίζει σ' αυτό το πλαίσιο 
ότι οι συμπράξεις δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης είναι σκόπιμες μόνο όταν τα επίπεδα 
οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζουν εμπορική ανταπόδοση της επένδυσης και 
όπου αυτές οι εταιρικές σχέσεις λειτουργούν κατά τρόπο διαφανή, σύμφωνα με την αρχή 
της οικονομικής ανταποδοτικότητας, στο πλαίσιο των στρατηγικών της Λισαβώνας και 
του Γκέτεμποργκ·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής για αστικές και προαστιακές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων νέων 
συστημάτων δημοσίων μεταφορών ή εκ νέου επενδύσεων σε υπάρχοντα συστήματα όπως 
τα τραμ, ο προαστιακός σιδηρόδρομος και ολοκληρωμένα συστήματα τροχαίου υλικού, 
τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων σε αστικές περιοχές ενώ, συγχρόνως, ενθαρρύνουν την οικονομική 
δραστηριότητα κατά τρόπο βιώσιμο. Θεωρεί ότι για να εκπληρωθεί αυτός ο στρατηγικός 
στόχος θα πρέπει να καθοριστεί ο όρος "αστικές περιοχές" σε νομοθετικές ρυθμίσεις που 
αφορούν το Ταμείο·

8. σημειώνει επίσης τη σημασία του βιώσιμου τουρισμού σε πολλές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της υπαίθρου, και τονίζει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και 
κατάλληλης χρηματοδοτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τις μεταφορές σε αγροτικές 
περιοχές, έτσι ώστε να τους επιτρέψει να απολαύουν των ωφελειών της πολιτικής 
συνοχής. Σημειώνει επίσης το σημαντικό ρόλο των περιφερειακών αερολιμένων για την 
επιτυχία αυτού του στόχου· σημειώνει επίσης το σημαντικό ρόλο των σιδηροδρομικών 
γραμμών και των περιφερειακών αερολιμένων για την επιτυχία αυτού του στόχου·

9. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων ειδικών μέτρων που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης ΕΚ, με στόχο την αντιστάθμιση 
των εγγενών περιορισμών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, ιδίως στο πλαίσιο των 
"θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων", αποσκοπώντας στη μείωση του πρόσθετου κόστους που 
συνδέεται με την εξόχως απόκεντρη θέση, μεταξύ των περιοχών αυτών και της 
ηπειρωτικής Ευρώπης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τρέχον ιστορικό της Πολιτικής Συνοχής

Η απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2005, αν δεν αλλάξει, 
σημαίνει ότι το διαθέσιμο ποσό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) θα μειωθεί, 
κατ' εκτίμηση σε 6 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 από τα 20 δισεκ. ευρώ που ζήτησε 
η Επιτροπή. Κάτι τέτοιο έχει σχέση με τον προβληματισμό της πολιτικής συνοχής επειδή η 
υπάρχουσα μεγάλη καθυστέρηση των συναφών έργων θα επιδεινωθεί αν εφαρμοστεί η εν 
λόγω περικοπή, δεδομένου ότι η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει όλη την ελλιπή χρηματοδότηση. Εκεί όπου εμπλέκεται περισσότερο το Ταμείο 
Συνοχής, δηλαδή στα νέα κράτη μέλη, η αγοραστική δύναμη είναι σχετικά αδύναμη, πράγμα 
που καθιστά τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και άλλες ρυθμίσεις, 
δυσκολότερες και πολυπλοκότερες.

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και πιθανές ρυθμίσεις εγγυήσεων, θα ήταν 
καλοδεχούμενες, αν ήταν πραγματικά ελκυστικές οι συνθήκες για τη διενέργεια επενδύσεων 
τόσο στα περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη όσο και στις χώρες που εξαρτώνται 
περισσότερο από το Ταμείο Συνοχής.

Σύγκριση ΕΕ-15 και ΕΕ-10

Σε ό,τι αφορά τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών υπάρχει ατυχής ανισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Έως το 
περασμένο καλοκαίρι τα νέα κράτη μέλη δεν χρησιμοποίησαν καθόλου τέτοιους 
χρηματοδοτικούς πόρους, εκτός από την περίπτωση για την κάλυψη δαπανών 
προπαρασκευαστικών εργασιών. Υπάρχουν πολύ λίγα έργα στο πλαίσιο των ΤΕΝ-Τ στα νέα 
κράτη μέλη, και αυτά που υπάρχουν χρηματοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το 
Ταμείο Συνοχής.

Ούτε οι διατάξεις των νέων προτεινόμενων ρυθμίσεων για τα επίπεδα χρηματοδοτικής 
στήριξης κάθε έργου θα είναι αρκετές να σταματήσουν την αύξηση των καθυστερήσεων στα 
νέα κράτη μέλη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω η σημασία των οδικών 
συνδέσεων στα νέα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου Συνοχής. 
Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν σημεία διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων ΤΕΝ 
(μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες), για να προσδιοριστεί πού υπάρχουν δυνατότητες 
συνέργειας, για παράδειγμα η σύνδεση μεταξύ λιμένων εσωτερικών πλωτών μεταφορών και 
δικτύων παροχής ενέργειας.

Δημόσια υπηρεσία και επιλογές χρηματοδότησης

Η δημόσια υπηρεσία χρειάζεται να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, και η συμβολή της στις 
διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να επανεξετασθεί, όπως πράττει η 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στο πλαίσιο της έκθεσης του συναδέλφου μας κ. Erik
Meijer.

Αυτά που αναφέρονται στην έκθεση του συναδέλφου μας κ. Markus Ferber στο πλαίσιο των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, ισχύουν και στον τομέα των δημόσιων μεταφορών: .... η δημόσια 
υπηρεσία παραμένει "το δοκιμασθέν χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή καθολικών 
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υπηρεσιών στα κράτη μέλη στο παρελθόν και λίγη εμπειρία υπάρχει έως τώρα με άλλα 
χρηματοδοτικά μοντέλα". Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τέτοια μοντέλα 
λεπτομερώς.

Ρεαλιστική ισορροπία μεταξύ διατροπικών μέσων μεταφοράς

Οι αστικές και προαστιακές μεταφορές, καθώς και οι μεταφορές σε απομακρυσμένες 
περιοχές με μικρά χωριά, θα πρέπει να ενισχυθούν, εφόσον διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο ως 
αρωγή εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, ενώ συγχρόνως συμβάλλουν και στην ανάπτυξη 
και τη χρήση υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής η Επιτροπή θα πρέπει να 
επιστήσει περισσότερο την προσοχή της στις βασικές υποδομές των μεταφορών, ειδικότερα 
στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά το 
σιδηρόδρομο, ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υποδομή που αφορά τις σιδηροτροχιές 
και εν γένει το τροχαίο υλικό· στα νέα κράτη μέλη η δαπάνη για τροχαίο υλικό δεν πρέπει να 
θεωρείται ως λειτουργικό κόστος.

Προτεραιότητες

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας κατά την ανάπτυξη δικτύων μεταφορών πρέπει να 
αποτελεί το γενικό κανόνα. Αλλά αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ληφθούν καταλλήλως 
υπόψη οι διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Το να θεωρηθούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές ως απόλυτη και γενική προτεραιότητα θα ήταν λάθος, επειδή στα 
νέα κράτη μέλη η σχετική καθυστέρηση στις  οδικές μεταφορές είναι πολύ μεγαλύτερη από 
ό,τι στις σιδηροδρομικές.

Τα διασυνοριακά έργα πρέπει να θεωρούνται ως υψηλής προτεραιότητας, με ειδική αναφορά 
στη διεύρυνση και στις νέες πολιτικές γειτονίας της ΕΕ· τα διασυνοριακά έργα 
διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης δικτύων 
μεταφορών.

Ωστόσο, για τα ΤΕΝ-Τ η κοινοτική χρηματοδότηση, ύψους 50%, είναι πολύ χαμηλή. Για 
διασυνοριακά έργα η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να ανέλθει στο 70-80%. Δεν θα πρέπει 
να λησμονεί κανείς ότι οι νέες χώρες μέλη είναι όλες χώρες διαμετακόμισης.

Στον τομέα της ανάπτυξης των μεταφορών που έχει σχέση με το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει 
να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών, όπως η ανάπτυξη της 
υπαίθρου, η ΚΓΠ και η φορολογία· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθούν ειδικές 
φορολογικές ελαφρύνσεις για τη χρήση ντίζελ βιολογικής προέλευσης, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστεί κανείς την κρίση που ξέσπασε με το φυσικό αέριο της Ουκρανίας. Επίσης, η 
ανάπτυξη των υποδομών μπορεί να ενισχύσει εναλλακτικά μέσα και μεθόδους προσφοράς 
ενέργειας (π.χ. LNG - υγροποιημένο φυσικό αέριο).

Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, θα πρέπει να ενισχυθεί η δημιουργία περιφερειακών 
αερολιμένων στα νέα κράτη μέλη, επειδή σε πολλές περιοχές των χωρών αυτών οι οδικές και 
σιδηροδρομικές υποδομές είναι τόσο υπαναπτυγμένες ώστε οι περιφερειακοί αερολιμένες 
αποκτούν ζωτική σημασία. Μπορούν να ενεργήσουν ως πόλος έλξης για την ανάπτυξη του 
όλου περιφερειακού δικτύου μεταφορών· σ' αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τονιστούν οι 
θετικές συνέπειες για τον τουρισμό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό 
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επίπεδο.
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