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Απα΄ντηση της κας de Palacio εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(30 Απριλι΄ου 2004)
Η Λευκη΄ Βι΄βλος της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για την ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µεταφορω΄ν (1) απευθυ΄νει ΄εκκληση για την
υιοθε΄τηση µιας ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης, η οποι΄α, µεταξυ΄ α΄λλων, να συνδυα΄ζει µε΄τρα αναζωογο΄νησης του
σιδηροδροµικου΄ τοµε΄α, ιδιαι΄τερα δε για τις εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς, για την προαγωγη΄ της εσωτερικη΄ς
ναυσιπλοι΅ας και των θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν σε µικρε΄ς αποστα΄σεις, για την ενθα΄ρρυνση της συµπληρωµατικο΄τητας
΄ ν µεταφορω΄ν υψηλω΄ν ταχυτη΄των και των εναε΄ριων µεταφορω
΄ ν, για την προαγωγη΄ της
µεταξυ΄ των σιδηροδροµικω
΄ ν ευφυω
΄ ν συστηµα΄των µεταφορω
΄ ν, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλισθει΄ η αυ΄ξηση της
ανα΄πτυξης διαλειτουργικω
αποδοτικο΄τητας και ασφα΄λειας των δικτυ΄ων.
Στην απο΄φαση΄ της της 1ης Οκτωβρι΄ου 2003 (2), η Επιτροπη΄ προ΄τεινε τον χαρακτηρισµο΄ του διαδρο΄µου Ρη΄νος΄ ν (∆Ε∆-Μ) και εντο΄πισε σειρα΄
Μο΄ζας-Main-∆ου΄ναβης ως προτεραιο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
σηµει΄ων συµφο΄ρησης που πρε΄πει να ανακουφιστου΄ν, ου΄τως ω΄στε να χρησιµοποιει΄ται ο εν λο΄γω τρο΄πος µεταφορα΄ς
κατα΄ τον καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο, προς το συµφε΄ρον της διευρυµε΄νης Ευρω΄πης. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
εγκρι΄θηκε προ΄σφατα απο΄ το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (η ψηφοφορι΄α στο Κοινοβου΄λιο
πραγµατοποιη΄θηκε στις 21 Απριλι΄ου 2004).
Η περιοχη΄ του ∆ουνα΄βεως καλυ΄πτεται εν γε΄νει απο΄ το προ΄γραµµα Interreg III D Cadses (Κεντρικη΄
Αδριατικη΄&Παραδουνα΄βια νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη). Το Interreg αποτελει΄ κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α που
χρηµατοδοτει΄ται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Περιφερειακη΄ς Ανα΄πτυξης (ΕΤΠΑ). Το προ΄γραµµα ει΄ναι σε θε΄ση να
΄ ν κατα΄ µη΄κος του ∆ουνα΄βεως, µε΄σω της
στηρι΄ξει ΄εργα σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη αειφο΄ρων συστηµα΄των µεταφορω
΄ ν.
συνεργασι΄ας των παραδουνα΄βιων χωρω
(1) COM(2001)370 τελικο΄.
(2) COM(2003)564 τελικο΄.
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ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-0958/04
υποβολη΄: Manuel dos Santos (PSE) προς την Επιτροπη΄
(23 Μαρτι΄ου 2004)

Θε΄µα: Μεταβι΄βαση κινδυ΄νου στην τιτλοποι΄ηση δανει΄ων που πραγµατοποι΄ησε η πορτογαλικη΄ κυβε΄ρνηση
Τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης αναφε΄ρουν ο΄τι, µετα΄ απο΄ ΄ερευνα που διενη΄ργησε η Eurostat στους δηµο΄σιους
λογαριασµου΄ς, η Επιτροπη΄ επιβεβαι΄ωσε ΄ελλειµµα 2,8 % του ΑΕΠ (το 2003) στον προϋπολογισµο΄ που κατε΄θεσε
η πορτογαλικη΄ κυβε΄ρνηση.
΄ νεται µο΄νο εφο΄σον συµπεριληφθει΄ στους δηµο΄σιους λογαριασµου΄ς το αποτε΄λεσµα της
Το ποσοστο΄ αυτο΄ επιβεβαιω
΄ ν δανει΄ων που ΄εγινε σε συµφωνι΄α µε τη Citigroup.
τιτλοποι΄ησης κρατικω
∆εν ει΄ναι σαφε΄ς κατα΄ πο΄σον η συµφωνι΄α εξασφαλι΄ζει την πλη΄ρη µεταβι΄βαση του κινδυ΄νου απο΄ το κρα΄τος στους
επενδυτε΄ς στο πλαι΄σιο της προαναφερθει΄σας τιτλοποι΄ησης, γεγονο΄ς που εφο΄σον επιβεβαιωθει΄, καθιστα΄ α΄κυρο το
ποσοστο΄ του ελλει΄µµατος.
Κατα΄ συνε΄πεια, ερωτω΄:
1.

΄ σει ο΄τι η τιτλοποι΄ηση ει΄ναι ακι΄νδυνη για το πορτογαλικο΄ κρα΄τος και ο΄τι
Ει΄ναι η Επιτροπη΄ σε θε΄ση να βεβαιω
ο΄λα τα ΄εκτακτα ΄εσοδα που καταγρα΄φηκαν το 2003 θα υπα΄ρξουν πρα΄γµατι;

2.

Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ τη γνωµοδο΄τηση που εκπο΄νησε ο IDEFE (οργανισµο΄ς που συνδε΄εται µε το Ανω΄τερο
Ινστιτου΄το Οικονοµι΄ας και ∆ιαχει΄ρισης), που αναφε΄ρει ο΄τι το 19 % των µεταβιβαζο΄µενων δανει΄ων µπορου΄ν να
ακυρωθου΄ν;

3.

΄ θηκε η Επιτροπη΄ & και µε ποιες εγγυη΄σεις; & για την υ΄παρξη α΄λλων κρατικω
΄ ν δανει΄ων που
Ενηµερω
ενδε΄χεται να πα΄ρουν τη θε΄ση αυτω΄ν που θα ακυρωθου΄ν;
Απα΄ντηση του κ. Solbes Mira εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(19 Απριλι΄ου 2004)

Συ΄µφωνα µε τον Κω΄δικα Βε΄λτιστης Πρακτικη΄ς ως προς τη συγκε΄ντρωση και καταγραφη΄ στοιχει΄ων στο πλαι΄σιο της
διαδικασι΄ας υπερβολικου΄ ελλει΄µµατος εκδο΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο Ecofin της 18 Φεβρουαρι΄ου 2003, τα κρα΄τη
µε΄λη θα πρε΄πει να συµβουλευ΄ονται την Eurostat ο΄ποτε υφι΄στανται αµφιβολι΄ες ως προς την λογιστικη΄ µεταχει΄ριση
΄ ν η΄ πολυ΄πλοκων συναλλαγω
΄ ν.
ειδικω

8.4.2004

8.4.2004
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Στις 6 Οκτωβρι΄ου 2003, οι πορτογαλικε΄ς αρχε΄ς απευθυ΄νθηκαν γραπτω΄ς στην Eurostat περιγρα΄φοντας µια
΄ ν φορολογικω
΄ ν και ζη΄τησαν την α΄ποψη
συναλλαγη΄ την οποι΄α θεωρου΄σαν, συγκεκριµε΄να την πω΄ληση µη απαδοτικω
της Eurostat ως προς την καταγραφη΄ αυτη΄ς της συναλλαγη΄ς …
Για να απαντη΄σει στο αι΄τηµα αυτο΄, η Eurostat συναντη΄θηκε µε αντιπροσωπει΄α πορτογα΄λων υπαλλλη΄λων στο
Λουξεµβου΄ργο στις 13 Οκτωβρι΄ου 2003. Με βα΄ση τις πληροφορι΄ες που παρασχε΄θηκαν απο΄ την Πορτογαλι΄α, η
΄ ληση της διεκδι΄κησης µη εισπραχθε΄ντων φο΄ρων και κοινων
Eurostat εκτι΄µησε, στις 4 Νοεµβρι΄ου 2003, ο΄τι η πω
΄ ν εισφορω
΄ ν θα µπορου΄σε να θεωρηθει΄ ως ΄εσοδο, ο΄πως και ει΄ναι, ως µη χρηµατοπιστωτικη΄ συναλλαγη΄.
ικω
Η Eurostat βα΄σισε την απα΄ντηση΄ της στους ακο΄λουθους κυ΄ριους λο΄γους.
α)

Στους πορτογαλικου΄ς κρατικου΄ς λογαριασµου΄, οι φο΄ροι και οι ειδικε΄ς εισφορε΄ς καταγρα΄φονται στη βα΄ση
µετρητω΄ν η΄ στη βα΄ση χρονικα΄ προσαρµοσµε΄νων µετρητω΄ν, συ΄µφωνα µε τον Κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2516/
2000 (1). Ως εκ του΄του, οι διεκδικη΄σεις φο΄ρων που ει΄χαν πωληθει΄ δεν ει΄χαν ποτε΄ καταγραφει΄ ως ΄εσοδα.

β)

Η πορτογαλικη΄ κυβε΄ρνηση δεν επρο΄κειτο να παρα΄σχει οιαδη΄ποτε ρητη΄ η΄ σιωπηρη΄ εγγυ΄ηση στον αγοραστη΄:
ου΄τε εγγυη΄σεις ως προς τη δυνατο΄τητα ανα΄κτησης των διεκδικου΄µενων φο΄ρων ου΄τε σχετικα΄ µε τις ανα΄γκες
χρηµατοδο΄τησης που εµπεριε΄χονται στην αγορα΄.

γ)

Η διαφορα΄ µεταξυ΄ της αρχικη΄ς πληρωµη΄ς και της εκτιµου΄µενης πληρωµη΄ς στη βα΄ση η΄ταν κα΄τω απο΄ 15 %,
πρα΄γµα που συνεπα΄γεται µια πραγµατικη΄ µεταβι΄βαση κινδυ΄νου στον αγοραστη΄. Αυτο΄ ει΄ναι συ΄µφωνο µε την
απο΄φαση πλαι΄σιο της Eurostat της 3 Ιουλι΄ου 2002 περι΄ τιτλοποι΄ησης.

΄ν
Στις 16 Φεβρουαρι΄ου 2004, η Πορτογαλι΄α υπε΄βαλλε στην Eurostat αντι΄γραφα της συ΄µβασης και των συναφω
εγγρα΄φων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ανεξα΄ρτητης ΄εκθεσης απο΄ την IDEFE που αναφε΄ρθηκε απο΄ το αξιο΄τιµο
µε΄λος.
Η Επιτροπη΄ ει΄ναι ενη΄µερη του γεγονο΄τος ο΄τι η πω΄ληση περιλαµβα΄νει ΄ενα συ΄νολο µη αποδοτικω΄ν διεκδικη΄σεων, οι
οποι΄ες αποτελου΄ν το αντικει΄µενο δικαστικη΄ς διαµα΄χης. Αν µια διεκδι΄κηση φο΄ρου θεωρηθει΄ ως ανυπο΄στατη (και
µο΄νο στην περι΄πτωση αυτη΄), πλη΄ρως η΄ εν µε΄ρει, το πορτογαλικο΄ κρα΄τος θα πρε΄πει να παρα΄σχει µια υποκατα΄σταση
της διεκδι΄κησης αυτη΄ς. Εντου΄τοις, αυτο΄ δεν αποτελει΄ ως προς τα ποσα΄ που θα εισπραχθου΄ν η΄ ως προς τη
φερεγγυο΄τητα των φορολογουµε΄νων. Ο µο΄νος σκοπο΄ς του µηχανισµου΄ αυτου΄ ει΄ναι η διασφα΄λιση της υλικη΄ς
ακεραιο΄τητας του χαρτοφυλακι΄ου διεκδικη΄σεων που πωλη΄θηκε.
(1) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2516/2000 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Νοεµβρι΄ου 2000, για
΄ ν του ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος εθνικω
΄ ν και περιφερειακω
΄ ν λογαριασµω
΄ ν της Κοινο΄τητας
τροποποι΄ηση των κοινω΄ν αρχω
(ΕΣΟΛ 95) ο΄σον αφορα΄ τους φο΄ρους και τις κοινωνικε΄ς εισφορε΄ς και για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2223/
96 του Συµβουλι΄ου, ΕΕ L 290 της 17.11.2000.
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(2004/C 88 E/0262)

υποβολη΄: José Ribeiro e Castro (UEN) προς την Επιτροπη΄
(29 Μαρτι΄ου 2004)
Θε΄µα: Βενεζουε΄λα & ∆ηµοψη΄φισµα
΄ νει τα
Συ΄µφωνα µε τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, η ∆ηµοκρατικη΄ Συντονιστικη΄ Επιτροπη΄, οργα΄νωση που συσπειρω
πολιτικα΄ κο΄µµατα που ει΄ναι αντι΄θετα στον προ΄εδρο Ου΄γκο Τσα΄βες, εξε΄φρασε την ικανοποι΄ηση΄ της για την
΄ σει 876 017
απο΄φαση του Ανωτα΄του ∆ικαστηρι΄ου να διατα΄ξει το Εθνικο΄ Εκλογικο΄ Συµβου΄λιο να επικυρω
υπογραφε΄ς η αυθεντικο΄τητα των οποι΄ων ει΄χε αµφισβητηθει΄, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι συνοδευ΄ονταν απο΄ τα δακτυλικα΄
αποτυπω΄µατα των αντι΄στοιχων υπογραφο΄ντων.
Η απο΄φαση του Ανωτα΄του ∆ικαστηρι΄ου διατα΄σσει το Εθνικο΄ Εκλογικο΄ Συµβου΄λιο να προσθε΄σει τις 876 000
επιπλε΄ον υπογραφε΄ς στις 1 832 493 υπογραφε΄ς που ει΄χαν επικυρωθει΄ προηγουµε΄νως (µε αποτε΄λεσµα το συ΄νολο
να ανε΄ρχεται σε 2 708 510) και να προκηρυ΄ξει δηµοψη΄φισµα για την ανα΄κληση της προεδρικη΄ς εντολη΄ς.
Εκπρο΄σωπος της ∆ηµοκρατικη΄ς Συντονιστικη΄ς Επιτροπη΄ς εξε΄φρασε στα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης της
Βενεζουε΄λας την ικανοποι΄ηση΄ του κινη΄µατος αυτου΄ για την «επιστροφη΄ στη νοµιµο΄τητα και τη συνταγµατικο΄τητα», τονι΄ζοντας την υποχρε΄ωση να γι΄νει σεβαστη΄ η απο΄φαση που απευθυ΄νεται στο Εθνικο΄ Εκλογικο΄ Συµβου΄λιο.
Στο µεταξυ΄, ο δη΄µαρχος του ∆η΄µου Libertador (ε΄νας απο΄ τους δη΄µους του Καρα΄κας), Fredy Bernal, ανη΄γγειλε
ο΄τι το Κι΄νηµα Πε΄µπτη ∆ηµοκρατι΄α (ΜVR), κυβερνητικο΄ κο΄µµα, θα ασκη΄σει ΄εφεση κατα΄ της απο΄φασης του
εκλογικου΄ τµη΄µατος του Ανωτα΄του ∆ικαστηρι΄ου.
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