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Θέμα: Αναφορά 0761/2007, του Wojciech Szymalski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των περιβαλλοντικών ενώσεων «Zielone Mazowsze» και «Centrum 
Zrownowazonego Transportu», σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των πολωνικών
σιδηροδρόμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αναφέρεται στο πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών για την 
περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του οποίου το πολωνικό Υπουργείο Μεταφορών προτίθεται 
να εκσυγχρονίσει και να βελτιστοποιήσει το σύστημα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
των πολωνικών σιδηροδρόμων. Το πρόγραμμα αυτό συγκαταλέγεται μεταξύ των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οποία η ΕΕ παρέχει οικονομική ενίσχυση μέσω του 
Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι τα κριτήρια του σχεδίου που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών 
δεν είναι διαφανή και ότι δεν έχει διενεργηθεί ανάλυση αποδοτικότητας. Επειδή αμφιβάλλει 
για το εάν ο προγραμματισμός των πολωνικών αρχών συνάδει με τους στόχους της πολιτικής 
του Ταμείου Συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο της διαχείρισης των πόρων που διαθέτει η 
ΕΕ για το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά
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Ο αναφέρων, εξ ονόματος του «Κέντρου για ισορροπημένες μεταφορές» – CZT (συνιστώσα
της «Πράσινης Mazovia», μιας μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης),
διαμαρτύρεται για τη μορφή του ενδεικτικού καταλόγου μεμονωμένων καίριων έργων1 για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών και περιβάλλοντος (OPIE) για την περίοδο 2007-2013, 
και συγκεκριμένα για την προτεραιότητα VII - φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.

Το OPIE είναι ένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία η ΕΕ παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Στο πλαίσιο του εν λόγω
προγράμματος, η πολωνική κυβέρνηση προτίθεται να εκσυγχρονίσει και να βελτιστοποιήσει 
το σύστημα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολωνικών σιδηροδρόμων. Η 
προτεραιότητα VII, φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, στοχεύει στην αύξηση της 
συμμετοχής των μη οδικών μεταφορών στο συνολικό έργο των επιβατικών και 
εμπορευματικών μεταφορών (σιδηροδρομικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, δημόσιες 
μεταφορές σε μητροπολιτικές περιοχές, πολλαπλά μέσα μεταφοράς, εσωτερικές πλωτές οδοί) 
προκειμένου να επιτευχθεί, αφενός μεν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μέσων 
μεταφοράς και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον, 
αφετέρου δε, περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα κριτήρια του έργου τα οποία όρισαν οι πολωνικές αρχές δεν είναι 
διαφανή και ότι δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση αποτελεσματικότητας. Αμφιβάλλει επίσης για το 
εάν ο προγραμματισμός των πολωνικών αρχών συνάδει με τους στόχους της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ. Ζητεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος για το συγκεκριμένο OPIE.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ακόμη για το γεγονός ότι η Πολωνία δεν διαθέτει κανένα 
στρατηγικό έγγραφο, όπως π.χ. ένα γενικό σχέδιο για τους σιδηροδρόμους, μια αναπτυξιακή 
στρατηγική για τις σιδηροδρομικές υποδομές, ή μια μελέτη σκοπιμότητας για την 
αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών, μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί η 
πλέον αποτελεσματική κατανομή των επενδύσεων για το διάστημα 2007-2013.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, τα ταμεία παρέχουν συνδρομή σύμφωνα με μια προσέγγιση 
συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

                                               
1 Ο όρος «καίριο έργο» είναι νομικός όρος της Πολωνίας και δεν υπάρχει ισοδύναμος όρος στο κοινοτικό δίκαιο. 
Στην πραγματικότητα, τα «καίρια έργα» είναι επενδυτικά εγχειρήματα, η υλοποίηση των οποίων είναι ύψιστης σημασίας για 
την επίτευξη στόχων στρατηγικής ανάπτυξης για συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας ή για συγκεκριμένες περιοχές, και 
τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη υποτιθέμενων δεικτών κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
Η απόφαση για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «καίριου» λαμβάνεται από την κυβέρνηση, η οποία ενεργεί κατόπιν 
αιτήματος του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ένα «καίριο έργο» δεν εμπίπτει απαραίτητα στην κατηγορία «μεγάλα 
έργα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
Ο ενδεικτικός κατάλογος των «καίριων έργων» (σε αντίθεση με τα «μεγάλα έργα») δεν αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού 
προγράμματος που υποβάλλεται στην Επιτροπή.
Η συμπερίληψη του έργου στον κατάλογο των καίριων έργων δεν αποτελεί εγγύηση συγχρηματοδότησης. Η ένταξη στον 
κατάλογο αυτό σημαίνει μόνο ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό για τη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.
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Σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος α, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η εξέταση 
και η έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων 
συγκαταλέγεται στα καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος, στους κόλπους της οποίας υπάρχουν και κοινωνικοί εταίροι. Οι επιλογές της 
επιτροπής πρέπει να συμφωνούν με τα έγγραφα προγραμματισμού που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή και να συνάδουν με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι:

- η προβλεπόμενη στήριξη προς τα σιδηροδρομικά έργα πρέπει να βασίζεται σε 
μακροχρόνιες στρατηγικές επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό, το γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων έως το 2030, το οποίο καταρτίζει επί του παρόντος η Πολωνία σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς 
και να είναι πρωταρχικής σημασίας·

- πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή των προτάσεων για τα έργα που πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθούν επαφίεται στις πολωνικές αρχές· 

- σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα
επιχειρησιακά προγράμματα εκπονούνται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αξιολογεί το 
προτεινόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα προκειμένου να εξακριβώσει αν αυτό συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς και των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συνοχή·

- αξίζει να σημειωθεί ότι το OPIE για την περίοδο 2007-2013 εγκρίθηκε στις 7 
Δεκεμβρίου 2007. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ένα δεδομένο έργο συμπεριλήφθηκε στον 
ενδεικτικό κατάλογο των μεγάλων έργων που επισυνάπτεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
στον «κατάλογο καίριων έργων» - το οποίο είναι εθνικό μόνον έγγραφο και είναι αμιγώς 
ενδεικτικό- οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα έργα πρέπει να υποβάλλονται στη 
διαδικασία έγκρισης·

- εάν η Επιτροπή λάβει επίσημο αίτημα συγχρηματοδότησης ενός έργου, όλα τα 
στοιχεία της αίτησης, περιλαμβανομένης της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης θα 
αξιολογηθούν διεξοδικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
εξακριβώσει τη συμμόρφωση του έργου με τα κοινοτικά και εθνικά στρατηγικά έγγραφα 
(περιλαμβανομένου του γενικού σχεδίου για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων έως το 2030).

III. Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία της κοινωνικής 
διαβούλευσης για το OPIE για το διάστημα 2007-2013, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να 
διαπιστώσει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. 

Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας των ζητημάτων που εγείρονται στην αναφορά, η Επιτροπή 
προτίθεται να υπενθυμίσει στις πολωνικές αρχές τη σημασία της διασφάλισης της διαφάνειας 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής έργων, καθώς και της έγκαιρης 
κατάρτισης των απαραίτητων στρατηγικών εγγράφων για την επιλογή της πιο
αποτελεσματικής κατανομής των επενδύσεων. Η Επιτροπή έχει επισημάνει πόσο σημαντική 
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είναι η αποτελεσματική και διαφανής επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.
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