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προ΄σχηµα ο΄τι υπα΄ρχει µεγαλυ΄τερη προσφορα΄ απασχο΄λησης στη ζω΄νη αυτη΄. Εφο΄σον το σχε΄διο υλοποιηθει΄, θα
προκαλε΄σει µαζικε΄ς επενδυ΄σεις στους τοµει΄ς της στε΄γασης, των µεταφορω΄ν, της παιδει΄ας, της υγει΄ας, ακο΄µη και
στον φορολογικο΄ τοµε΄α και στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, δεδοµε΄νου ο΄τι θα πρε΄πει να µεταφερθου΄ν στην
περιφε΄ρεια αυτη΄ α΄νεργοι απο΄ α΄λλες περιοχε΄ς του ισπανικου΄ κρα΄τους.
Η πολιτικη΄ αυτη΄ της ισπανικη΄ς κυβε΄ρνησης θα συµβα΄λει στην παγι΄ωση, αν ο΄χι στην αυ΄ξηση, και µα΄λιστα µε τη
΄ ν ανισοτη΄των, ενω΄ δεν προ΄κειται να θεραπευ΄σει το
βοη΄θεια δηµο΄σιων κονδυλι΄ων, των υφιστα΄µενων περιφερειακω
παραδοσιακο΄ ΄ελλειµµα της ζω΄νης του Ατλαντικου΄ σε υποδοµε΄ς και ανα΄πτυξη, που ΄εχει ως συνε΄πεια ΄ενα πολυ΄
υψηλο΄ δει΄κτη ανεργι΄ας, η οποι΄α στη Γαλικι΄α πλη΄ττει το 17 % του ενεργου΄ πληθυσµου΄.
Εα΄ν η ισπανικη΄ κυβε΄ρνηση υποβα΄λει σχετικη΄ αι΄τηση προς την Επιτροπη΄, ει΄ναι δυνατο΄ν να επιτρε΄ψει η Επιτροπη΄ τη
χρη΄ση κονδυλι΄ων των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων και του ταµει΄ου Συνοχη΄ς για να εφαρµοσθει΄ µια πολιτικη΄ η οποι΄α
΄ ς αντι΄θετη προς τον στο΄χο της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς;
ει΄ναι καταφανω
Απα΄ντηση του κ. Barnier εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(11 Οκτωβρι΄ου 1999)
Η Επιτροπη΄ δεν γνωρι΄ζει το «Σχε΄διο γεωγραφικη΄ς κινητικο΄τητας» στο οποι΄ο αναφε΄ρεται το Αξιο΄τιµο Με΄λος του
Κοινοβουλι΄ου και το οποι΄ο συ΄µφωνα µε τις πληροφορι΄ες που ΄εχει υπα΄ρχει µο΄νο ως προ΄θεση της κυβε΄ρνησης. Η
Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι δεν ΄εχει το κει΄µενο του εν λο΄γω σχεδι΄ου η΄ τουλα΄χιστον εµπεριστατωµε΄νες πληροφορι΄ες
΄ ς και τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς, δεν µπορει΄ να αποφανθει΄ για ενδεχο΄µενη συνδροµη΄ των
για το θε΄µα αυτο΄ καθω
∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων.
Όσον αφορα΄ το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς, οι αποκλειστικοι΄ τοµει΄ς παρε΄µβαση΄ς του ει΄ναι, δυνα΄µει του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1164/94 του Συµβουλι΄ου της 16ης Μα ου 1994, για τη θε΄σπιση του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς (1), οι επενδυ΄σεις
΄ ν και της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος. Το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς δεν
στον τοµε΄α της υποδοµη΄ς των µεταφορω
παρεµβαι΄νει, εποµε΄νως, στους τοµει΄ς που αναφε΄ρονται απο΄ το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου.
(1)

ΕΕ L 130 της 25.5.1994.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1437/99

υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(1 Σεπτεµβρι΄ου 1999)
΄ ν, των οπτικοακουστικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και της πληροφορικη΄ς
Θε΄µα: Προγρα΄µµατα στους τοµει΄ς των τηλεπικοινωνιω
στη Γαλικι΄α
Σε επι΄πεδο περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς, ει΄ναι απαραι΄τητο για τη Γαλικι΄α να ει΄ναι πλη΄ρως ενταγµε΄νη στα διευρωπαϊκα΄
΄ ν, τηλεπικοινωνιω
΄ ν και ενε΄ργειας. Η Γαλικι΄α, ως δικαιου΄χος του στο΄χου 1 των ∆ιαρθρωτικω΄ν
δι΄κτυα µεταφορω
Ταµει΄ων, ΄ελαβε σηµαντικε΄ς ενισχυ΄σεις για τον σκοπο΄ αυτο΄.
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει ποια σχε΄δια και προγρα΄µµατα στη Γαλικι΄α χρηµατοδοτη΄θηκαν απο΄ τα ∆ιαρ΄ ν,
θρωτικα΄ ταµει΄α και απο΄ το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς, κατα΄ την περι΄οδο 1994-1999, στους τοµει΄ς των τηλεπικοινωνιω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και της πληροφορικη΄ς (συµπεριλαµβανοµε΄νων της ανα΄πτυξης και της ΄ενταξης
των οπτικοακουστικω
΄ ς και των εφαρµογω
΄ ν κοινωνικου΄
στα τηλεπικοινωνιακα΄ δι΄κτυα και στις υπηρεσι΄ες για τη βιοµηχανι΄α, καθω
χαρακτη΄ρα, ο΄πως η υγει΄α και η παιδει΄α);
Aπα΄ντηση του κ. Barnier εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(11 Οκτωβρι΄ου 1999)
Ο κατα΄λογος των προγραµµα΄των που συγχρηµατοδοτη΄θηκαν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Περιφερειακη΄ς Ανα΄΄ ν, των οπτιακουστικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
πτυξης στην Γαλικι΄α στο τε΄λος Μαρτι΄ου 1999, στους τοµει΄ς των τηλεπικοινωνιω
και της πληροφορικη΄ς, ΄εχει αποσταλει΄ στο Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου και στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του
Κοινοβουλι΄ου.
Πρε΄πει να τονιστει΄ ο΄τι ορισµε΄νες υπηρεσι΄ες της βιοµηχανι΄ας περιλαµβα΄νονται στον α΄ξονα «ανα΄πτυξη του
βιοµηχανικου΄ ιστου΄». Εξα΄λλου, για τη συµπλη΄ρωση της συνολικη΄ς εικο΄νας, ορισµε΄να σχε΄δια που περιλαµβα΄νονται
στον τοµε΄α επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης µεταφε΄ρθηκαν απο΄ τον τοµε΄α της παιδει΄ας.
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Όσον αφορα΄ τα Ταµει΄α Συνοχη΄ς, οι αποκλειστικοι΄ τοµει΄ς παρε΄µβασης ει΄ναι, δυνα΄µει του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1164/94 του Συµβουλι΄ου, της 16ης Μα ου 1994, για την ΄δρυση
ι
του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς (1), οι επενδυ΄σεις στις
υποδοµε΄ς µεταφορω΄ν και της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος. Το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς δεν παρεµβαι΄νει, α΄ρα, στους
τοµει΄ς που αναφε΄ρει το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου.
(1)

ΕΕ L 130 της 25.5.1994.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1438/99

υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(1 Σεπτεµβρι΄ου 1999)
Θε΄µα: Ενσωµα΄τωση της Γαλικι΄ας στο διευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο σιδηροδρο΄µων υψηλη΄ς ταχυ΄τητας
΄ ς πα΄σχει απο΄ χρο΄νια περιθωριοποι΄ηση
Η Γαλικι΄α, ο΄πως και κα΄θε ευρωπαϊκο΄ ΄εδαφος, κυρι΄ως ο΄µως επειδη΄ εµφανω
σ’ο΄,τι αφορα΄ τη δια΄ρθρωση του σιδηροδροµικου΄ δικτυ΄ου του ισπανικου΄ κρα΄τους,, χρεια΄ζεται να ενταχθει΄ στο
ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο σιδηροδρο΄µων υψηλη΄ς ταχυ΄τητας. Φαι΄νεται ο΄µως ο΄τι η ανα΄γκη αυτη΄ δεν λαµβα΄νεται υπο΄ψη
στις τεχνικε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς προβλε΄ψεις για το σχε΄διο διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου σιδηροδρο΄µων εν τη προο΄ψει
του 2010, µε αποτε΄λεσµα η κοινωνι΄α της Γαλικι΄ας για α΄λλη µια φορα΄ να υποστει΄ την ΄δια
ι δυσµενη΄ δια΄κριση που
της ΄εγινε και ο΄ταν κατασκευα΄σθηκε ο αυτοκινητο΄δροµος για τη συ΄νδεση΄ της µε την Ιβηρικη΄ Χερσο΄νησο και µε
΄ το κρατικο΄ σιδηροδροµικο΄ δικτυο.
την Ευρω΄πη και παλαιο΄τερα ο΄ταν κατασκευα΄σθηκε το πρω
Με σκοπο΄ τη λη΄ψη των αναγκαι΄ων µε΄τρων για την αποφυγη΄ αυτη΄ς της περιθωριοποι΄ησης, ερωτα΄ται η Επιτροπη΄.
Σε ποι΄α κατα΄σταση ευρι΄σκεται η ΄ενταξη της Γαλικι΄ας στις προσωρινε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς προβλε΄ψεις του
διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου σιδηροδρο΄µων υψηλη΄ς ταχυ΄τητας για τον ορι΄ζοντα του ΄ετους 2010;
Ποιε΄ς ει΄ναι οι σχετικε΄ς προτα΄σεις που υπε΄βαλε το ισπανικο΄ κρα΄τος στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση;

(2000/C 170 E/016)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1440/99

υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(1 Σεπτεµβρι΄ου 1999)
Θε΄µα: Συ΄νδεση της Γαλικι΄ας και της Πορτογαλι΄ας µε΄σω δικτυ΄ου σιδηροδρο΄µων υψηλη΄ς ταχυ΄τητας
∆υ΄ναται η Επιτροπη΄ να µε πληροφορη΄σει ποι΄ες ει΄ναι οι χρονικε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς προβλε΄ψεις για τη συ΄νδεση
΄ νας  Πο΄ρτο  Vigo-Santiago-Acorunha-Ferrol µε΄σω
της Γαλικι΄ας µε την Πορτογαλι΄α µε τη γραµµη΄ Λισσαβω
του δικτυ΄ου σιδηροδρο΄µων υψηλη΄ς ταχυ΄τητας; Ας ληφθει΄ υπο΄ψη η εξε΄χουσα οικονοµικη΄ σηµασι΄α ενο΄ς
΄ ρου µε δεκατε΄σσερα εκατοµµυ΄ρια κατοι΄κους και µε προ΄σοψη στον Ατλαντικο΄, γεγονο΄ς το οποι΄ο
διακρατικου΄ χω
΄ πη.
ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για την Ευρω
Κοινη΄ απα΄ντηση
του κ. de Palacio εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
στις γραπτε΄ς ερωτη΄σεις E-1438/99 και E-1440/99
(11 Οκτωβρι΄ου 1999)
Στην απο΄φαση αριθ. 1692/0096/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1996
΄ ν (1) επισυνα΄πτονται
σχετικα΄ µε τις κοινοτικε΄ς κατευθυ΄νσεις για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
΄νονται,
΄
χα΄ρτες ο΄που φαι
ενδεικτικα΄ και µο΄νον, το πλε΄γµα και οι κο΄µβοι του δικτυου υπο΄ τη µορφη΄ που αναµε΄νεται
να ΄εχει το ΄ετος 2010. σον αφορα΄ το σιδηροδροµικο΄ συ΄στηµα µεγα΄λης ταχυ΄τητας, διακρι΄νεται η διαφορα΄ µεταξυ΄
΄ ν η΄δη σε λειτουργι΄α το 1996 και εκει΄νων που ει΄ναι σε στα΄διο κατα΄ το µα΄λλον η΄ η΄ττον προηγµε΄νης
των γραµµω
µελε΄της.
Ειδικα΄ για τη Γαλικι΄α, ει΄ναι γεγονο΄ς ο΄τι την εποχη΄ που οριστικοποιη΄θηκαν οι κατευθυ΄νσεις αυτε΄ς δεν υπη΄ρχε υπο΄
µελε΄τη κανε΄να ειδικο΄ ΄εργο µεγα΄λης ταχυ΄τητας, ου΄τε προς την Πορτογαλι΄α ου΄τε προς το κε΄ντρο της Ισπανι΄ας.
΄ να στο Πο΄ρτο,
Ωστο΄σο, οι χα΄ρτες του 1996 δει΄χνουν η΄δη ΄ενα ΄εργο στην Πορτογαλι΄α, απο΄ τη Λισαβω
ακολουθου΄µενο απο΄ µια συµβατικη΄ σιδηροδροµικη΄ γραµµη΄ προς Γαλικι΄α και Ισπανι΄α, ΄ενα ΄εργο εκσυγχρονισµου΄
για να επιτυγα΄νεται ταχυ΄τητα της τα΄ξεως των 200 χιλιοµε΄τρων την ω΄ρα (km/h) απο΄ το Valladolid ΄εως σχεδο΄ν το
Orense, ακολουθου΄µενο επι΄σης απο΄ µια συµβατικη΄ σιδηροδροµικη΄ γραµµη΄ προς το Orense και το Santiago.
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