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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0761/2007 af Wojciech Szymalski, polsk statsborger, for 
miljøsammenslutningerne "Zielone Mazowsze" og "Centrum 
Zrownowazonego Transportu", om modernisering af de polske jernbaner

1. Sammendrag

Andrageren henviser til det såkaldte "Environmental Protection and Infrastructure Programme 
(EIOP) 2007-2013", inden for rammerne af hvilket det polske transportministerium vil 
modernisere og effektivisere transportsystemet, herunder også de polske jernbaner. EIOP er et 
af de operationelle programmer, hvortil EU giver økonomisk støtte via Samhørighedsfonden 
og Regionalfonden. Andrageren påpeger, at de projektkriterier, der er fastlagt af 
transportministeriet, er ugennemsigtige, og at der heller ikke er foretaget en 
effektivitetsanalyse. Da han betvivler, at de polske myndigheders programplanlægning er i 
overensstemmelse med målsætningerne for EU's samhørigheds- og strukturfondspolitik, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at foranledige en tilbundsgående kontrol med 
forvaltningen af de midler, EU stiller til rådighed for EIOP.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragende

På vegne af centret for afbalanceret transport "Centrum Zrownowazonego Transportu" (CZT)
(en del af Green Mazovia, som er et center for den ikkestatslige miljøsammenslutning) klager 
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andrageren over udformningen af den vejledende liste over nøgleprojekter1 til det
operationelle program "Infrastruktur og Miljø" (OPIE) 2007-2013 - prioritet VII, miljøvenlig 
transport.

OPIE er et af de operationelle programmer, hvortil EU yder økonomisk støtte via 
strukturfondene. Den polske regering har til hensigt at modernisere og effektivisere 
transportsystemet, herunder de polske jernbaner, inden for rammerne af dette program.
Prioritet VII, miljøvenlig transport, har til formål at bidrage til at øge andelen af alternativer 
til vejtransport i forbindelse med passager- og godstransport (jernbanetransport, søtransport, 
offentlig transport i storbyområder, multimodal transport, indre vandveje) for at opnå en bedre 
balance mellem transportformerne, reducere den negative indvirkning af transport på miljøet 
og begrænse trafiktætheden.

Andrageren mener, at de projektkriterier, der er fastlagt af de polske myndigheder, er 
ugennemsigtige, og at der heller ikke er foretaget en effektivitetsanalyse. Han betvivler 
ligeledes, at de polske myndigheders programplanlægning er i overensstemmelse med 
målsætningerne for EU's samhørighedspolitik. Han anmoder om, at der udføres en 
undersøgelse med hensyn til OPIE.

Andrageren klager desuden over, at Polen ikke har noget strategisk dokument, såsom en 
masterplan for jernbanerne, en udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen eller en plan for 
gennemførelse af en opgradering af jernbaneinfrastrukturen, hvoraf den mest effektive 
investeringsallokering i perioden 2007-2013 fremgår.

II. Kommissionens bemærkninger

I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden ydes bistand under fondene i henhold til en strategi, som omfatter
komplementaritet og partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne under 
hensyntagen til deres respektive kompetencer.

I overensstemmelse med artikel 65 a) i forordning (EF) nr. 1083/2006 har det operationelle 
programs overvågningsudvalg, hvis medlemmer omfatter arbejdsmarkedets parter, bl.a. til 
opgave at overveje og godkende kriterierne for udvælgelse af de operationer, som skal 
finansieres. Udvalgets valg skal være i overensstemmelse med de 
programmeringsdokumenter, som Kommissionen har godkendt, og opfylde den gældende 
fællesskabslovgivning og nationale lovgivning.

                                               
1 Udtrykket "nøgleprojekt" er et polsk juridisk udtryk, og der findes intet tilsvarende udtryk i EU-lovgivningen.
"Nøgleprojekter" er faktisk investeringsforetagender, hvis realisering er af afgørende betydning for at opnå strategiske 
udviklingsmål for visse sektorer inden for økonomien eller for visse regioner, og som bidrager væsentligt til at opnå 
formodede indikatorer for social og økonomisk udvikling af landet. Beslutningen om et projekts klassificering som 
"nøgleprojekt" tages af den regering, som handler efter anmodning fra ministeren for regionaludvikling. Et "nøgleprojekt" 
falder ikke nødvendigvis ind under kategorien "store projekter", der henvises til i forordning (EF) nr. 1083/2006.
Den vejledende liste over "nøgleprojekter" (i modsætning til "store projekter") er ikke en del af det operationelle program, 
som er blevet forelagt Kommissionen.
Medtagelsen af projektet på listen over "nøgleprojekter" er ikke en garanti for samfinansiering. En sådan medtagelse betyder 
kun, at dette særlige projekt er vigtigt for landets udviklingsstrategi.
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Kommissionen mener, at:

- den planlagte støtte til jernbaneprojekter bør baseres på langsigtede strategiske valg; i
denne forbindelse bør masterplanen for udvikling af jernbanen indtil 2030, som i øjeblikket 
udarbejdes af Polen i samarbejde med Kommissionen, afspejle markedsbehovene og vil være 
af stor betydning

- det bør understreges, at udvælgelsen af projektforslag, som skal samfinansieres, er 
omfattet af de polske myndigheders skøn

- i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006 udarbejdes hvert 
operationelt program af medlemsstaten Kommissionen vurderer programmet for at afgøre, om 
det bidrager til opfyldelse af målene og prioriteringerne for den nationale strategiske 
referenceramme og Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed;

- det bør bemærkes, at OPIE for 2007-2013 blev vedtaget den 7. december 2007. Uanset 
at et givent projekt blev medtaget på den vejledende liste over store projekter, som vedhæftes 
de operationelle programmer, eller på "listen over nøgleprojekter" - som udelukkende er et 
nationalt dokument og vejledende - bør det erindres, at alle projekter skal gennemgå 
udvælgelsesproceduren

- hvis Kommissionen modtager en officiel anmodning om samfinansiering af et projekt, 
vil alle elementer i ansøgningen, herunder den samfundsøkonomiske analyse, blive vurderet 
grundigt af Kommissionens tjenestegrene. Endvidere vil Kommissionen kontrollere, om 
projektet er i overensstemmelse med EU's strategiske dokumenter og de nationale strategiske 
dokumenter (herunder masterplanen for udvikling af jernbanen indtil 2030).

III. Konklusion

I lyset af de tilgængelige oplysninger om processen for sociale høringer i forbindelse med 
OPIE for perioden 2007-2013 kunne Kommissionen ikke påpege nogen overtrædelser af 
fællesskabsretten.

Kommissionen bemærker imidlertid betydningen af de spørgsmål, som er omhandlet i 
andragendet, og agter at minde de polske myndigheder om betydningen af at sikre 
gennemsigtighed, når projektudvælgelseskriterierne fastlægges og anvendes, og have rettidige 
strategiske dokumenter, som er nødvendige for udvælgelsen af den mest effektive 
investeringsallokering. Kommissionen har påpeget, hvor vigtigt det er at kommunikere 
effektivt og gennemsigtigt med de af arbejdsmarkedets parter, som er interesseret i 
høringsprocessen for de operationelle programmer, som samfinansieres af strukturfondene."
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