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Комисия по петиции

25.11.2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0761/2007, внесена от Wojciech Szymalski, с полско
гражданство, от името на екологичните асоциации „Zielone Mazowsze“ и 
„Centrum Zrownowazonego Transportu“, относно модернизацията на 
полските железопътни линии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на Оперативна програма „Околна среда и 
инфраструктура (EIOP) 2007-2013 г.“, съгласно която полското Министерство на 
транспорта възнамерява да модернизира и рационализира транспортната система, 
включително полските железопътни линии. EIOP е една от оперативните програми, по 
които ЕС предоставя финансова помощ чрез Кохезионния фонд и Регионалния фонд за 
развитие. Вносителят на петицията подчертава, че критериите за проекта, заложени от 
Министерството на транспорта, не са прозрачни, както и че не е проведен анализ на 
ефективността. Тъй като се съмнява, че програмното планиране на полските органи е в 
съответствие с целите на политиката на ЕС в рамките на Кохезионния фонд и 
Структурните фондове, той отправя искане към Европейския парламент да разпореди 
извършването на цялостен одит на управлението на ресурсите, които ЕС предоставя по 
EIOP. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

„I. Петицията

Adlib Express Watermark



PE416.410v01-00 2/4 CM\756144BG.doc

BG

Вносителят на петицията, от името на Центъра за създаване на балансирана 
транспортна система – CZT (част от „Green Mazovia“, център към неправителствената 
екологична организация) се оплаква във връзка с формата на индикативния списък с 
индивидуални ключови проекти1 за Оперативна програма „Инфраструктура и околна 
среда” (OPIE) 2007-2013 – приоритет VII, „Щадящ околната среда транспорт”.

OPIE е една от оперативните програми, на които ЕС осигурява финансова подкрепа 
чрез Структурните фондове. По тази програма Министерството на транспорта 
възнамерява да модернизира и рационализира транспортната система, включително 
полските железопътни линии. Приоритет VII, „Щадящ околната среда транспорт”, има 
за цел да подпомогне увеличаването на възможните алтернативи на автомобилния 
транспорт в цялостната система на пътническия и товарния транспорт (железопътен 
транспорт, морски транспорт, обществен транспорт в градските зони, комбиниран 
транспорт, вътрешни водни пътища), за да се постигне по-добър транспортен баланс, да 
се намали отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда и да се 
ограничат задръстванията на движението.

Според вносителя на петицията критериите за одобряване на проект, които са 
определени от полските власти, не са прозрачни и не се извършва анализ на 
ефикасността. Той се съмнява, че програмното планиране на полските органи е в 
съответствие с целите на политиката за сближаване на ЕС. Вносителят на петицията 
отправя искане за извършване на одит на тази оперативна програма (OPIE).

Вносителят на петицията твърди също така, че Полша няма стратегически документи, 
като например Генерален план за железопътните линии, стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура или технико-икономически план за подобряване на 
железопътната инфраструктура, съгласно които да се определя най-ефективното 
разпределение на инвестициите за 2007-2013.

II. Коментарите на Комисията относно петицията

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи 
разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд помощите, отпускани по фондовете, се предоставят, като се следва подход на 
допълване и партньорство между Комисията и държавите-членки, като се вземат 
предвид техните компетенции.

                                               
1 Понятието „ключов проект” е полски законов термин, който няма еквивалент в правото на ЕС.
Всъщност „ключовите проекти” са инвестиционните начинания, чиято реализация е от изключителна важност за 
постигането на целите за стратегическо развитие за конкретни сектори на икономиката или конкретни региони и 
които имат значителен принос към постигането на приетите показатели на социалното и икономическо развитие на 
държавата. Решението относно определянето на проект като „ключов проект” се взима от правителството по искане 
на Министъра на регионалното развитие. Не е задължително „ключовият проект” да попада в категорията „големи 
проекти” съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006”
Индикативният списък с „ключови проекти” (различни от „големите проекти”) не е част от оперативната програма, 
предадена на Комисията.
Включването на проекта в списъка с ключови проекти не е гаранция за съфинансиране. Включването на този проект 
означава, че той е важен за стратегията за развитие на държавата.
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Съгласно член 65, точка (a) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 една от задачите на 
мониторинговия комитет по оперативната програма, сред чиито членове са включени и 
социални партньори, е да разглежда и одобрява критериите за подбор на операциите,
които ще бъдат финансирани. Изборът на комитета трябва да е съобразен с програмните 
документи, одобрени от Комисията, и да съответства на приложимото общностно и 
национално законодателство.

Европейската комисия смята, че:

- предвидената подкрепа за железопътни проекти трябва да се основава на 
дългосрочен стратегически избор. В този контекст Генералният план за развитие на 
железопътния транспорт до 2030 г., който в момента се подготвя от Полша в 
сътрудничество с Европейската комисия, трябва да отразява нуждите на пазара и ще 
има приоритетно значение; 

- трябва да се подчертае факта, че подборът на предложения за проекти за 
съфинансиране се осъществява от полската страна;

- съгласно член 32, точка (2) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 всяка оперативна 
програма се изготвя от държавата-членка. Комисията оценява програмата, за да определи 
дали тя допринася за целите и приоритетите на националната стратегическа референтна 
рамка и стратегическите насоки на Общността по отношение на сближаването;

- трябва да се отбележи, че OPIE за 2007-2013 г. беше приета на 7 декември 2007
г. Въпреки факта че един определен проект беше включен в индикативния списък с 
големи проекти, приложен към ОП, или в списъка с „ключови проекти“, който е само 
национален документ и е чисто индикативен, трябва да се припомни, че всички проекти 
трябва да преминат през процедура за подбор;

- в случай че Комисията получи официално искане за съфинансиране на проект, 
всички компоненти на заявлението, включително социално-икономическия анализ, ще 
бъдат оценени внимателно от службите на Комисията. Освен това Комисията ще 
направи проверка на съответствието на проекта със стратегическите документи на ЕС и 
с националните документи (включително с Генералния план за железопътно развитие 
до 2030 г.);

III. Заключение

В контекста на наличната информация относно процеса на социални консултации във 
връзка с OPIE за периода 2007-2013 г. Комисията не установи нарушение на правото на 
Общността.

Но предвид важността на повдигнатите в петицията въпроси Комисията смята да 
напомни на полските органи важността от осигуряване на прозрачност при 
определянето и прилагането на критерии за избор на проект и от наличието на актуални 
стратегически документи, необходими за избора на най-ефективното разпределяне на 
инвестицията. Комисията отбеляза важността на ефективната и прозрачна комуникация 
със социалните партньори, които имат интерес към процеса на консултация за 
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оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове."
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