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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 761/2007, Wojciech Szymalski, Puolan kansalainen, 
ympäristönsuojeluyhdistysten "Zielone Mazowsze" ja "Centrum 
Zrownowazonego Transportu" puolesta, Puolan rautateiden 
uudenaikaistamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa toimenpideohjelmaan "Infrastruktuuri ja ympäristö 2007–2013" 
(EIOP), jonka mukaisesti Puolan liikenneministeriö aikoo uudenaikaistaa ja virtaviivaistaa 
liikennejärjestelmän, mukaan lukien Puolan rautatiet. EIOP on yksi niistä 
toimenpideohjelmista, jotka saavat koheesiorahaston ja aluerahaston kautta maksettavaa EU:n 
rahoitustukea. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, etteivät liikenneministeriön asettamat 
hankeperusteet ole avoimia ja ettei tehokkuustutkimusta ole tehty. Hän epäilee, ettei Puolan 
viranomaisten ohjelmansuunnittelu ole EU:n koheesiorahaston ja rakennerahaston politiikan 
mukaista, ja pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään perusteellisen tarkastuksen niiden 
varojen hallinnoinnin osalta, jotka EU asettaa EIOP:n käyttöön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä esittää vetoomuksen valtiosta riippumattomaan ympäristöjärjestöön 
Zielone Mazowszeen kuuluvan Centrum Zrownowazonego Transportu -keskuksen puolesta. 
Hänen valituksensa koskee toimenpideohjelmaan "Infrastruktuuri ja ympäristö 2007–2013" 
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(EIOP, toimintalinja VII, ympäristöystävällinen liikenne) kuuluvien avainhankkeiden1

ohjeellisen luettelon muotoa.

EIOP on yksi niistä toimenpideohjelmista, jotka saavat rakennerahastojen kautta maksettavaa 
EU:n rahoitustukea. Kyseisen ohjelman mukaisesti Puolan hallitus aikoo uudenaikaistaa ja 
virtaviivaistaa liikennejärjestelmän, mukaan lukien Puolan rautatiet. Ympäristöystävällistä 
liikennettä koskevan toimintalinja VII:n tavoitteena on tukea maantieliikenteen vaihtoehtojen 
(rautatie-, meri-, sisävesi- ja multimodaaliliikenne sekä suurkaupunkialueiden julkinen 
liikenne) lisäämistä matkustaja- ja rahtiliikenteen osalta. Täten pyritään edistämään parempaa 
tasapainoa eri liikennemuotojen välillä ja vähentämään liikenteen kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja ruuhkautumista.

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, etteivät Puolan viranomaisten asettamat hankeperusteet ole 
avoimia ja ettei tehokkuustutkimusta ole tehty. Lisäksi hän epäilee, ettei Puolan 
viranomaisten ohjelmansuunnittelu ole EU:n koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaista. Hän 
pyytää suorittamaan EIOP:n osalta tilintarkastuksen.

Lisäksi vetoomuksen esittäjä valittaa, ettei Puola ole laatinut strategia-asiakirjoja, esimerkiksi 
rautateitä koskevaa yleissuunnitelmaa, rautatieinfrastruktuurin kehittämisstrategiaa tai 
rautatieinfrastruktuurin parantamista koskevaa toteutettavuussuunnitelmaa, joiden perusteella 
kauden 2007–2013 rahoitus voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.

II. Komission huomiot vetoomuksesta

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 9 artiklan mukaan rahastojen 
tukitoimien kohdentamiseen sovelletaan komission ja jäsenvaltioiden väliseen 
täydentävyyteen ja kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa, jossa kummankin toimivalta 
otetaan huomioon. 

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 65 artiklan a kohdan mukaan toimenpideohjelman 
seurantakomitean, jossa myös työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina, on tutkittava ja 
hyväksyttävä rahoitettavien toimien valintaperusteet. Seurantakomitean valintojen on oltava 
komission hyväksymien ohjelma-asiakirjojen ja yhteisön ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia.

                                               
1 Termi "avainhanke" on puolalainen oikeudellinen termi, jolle ei ole vastinetta EU:n lainsäädännössä. 
Itse asiassa avainhankkeet ovat sijoitushankkeita, joiden toteutuminen on ratkaisevan tärkeää tiettyjä 
taloudenaloja tai alueita koskevien strategisten kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka edistävät 
huomattavasti maan sosiaalista ja taloudellista kehitystä koskevien arvioitujen indikaattorien saavuttamista. 
Hallitus tekee aluekehitysministerin pyynnöstä päätöksen siitä, luokitellaanko jokin tietty hanke 
avainhankkeeksi. Avainhanke ei välttämättä kuulu asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 tarkoitettuihin 
suurhankkeisiin. 
Ohjeellinen luettelo avainhankkeista (toisin kuin ohjeellinen luettelo suurhankkeista) ei kuulu komissiolle 
toimitettavaan toimenpideohjelmaan.
Hanke voi olla avainhankkeiden luettelossa, mutta se ei silti välttämättä saa yhteisrahoitusta. Hankkeen 
luokittelu avainhankkeeksi tarkoittaa vain sitä, että kyseinen hanke on maan kehitysstrategian kannalta tärkeä.
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Euroopan komissio toteaa seuraavaa:

- Rautatiehankkeille osoitettavien tukien tulisi perustua pitkän aikavälin strategisiin 
valintoihin. Tähän liittyen Puola valmistelee parhaillaan yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa erittäin tärkeää vuoteen 2030 ulottuvaa rautateiden kehittämistä 
koskevaa yleissuunnitelmaa, jossa tulisi ottaa huomioon markkinoiden tarpeet.

- On syytä korostaa, että Puolan viranomaiset voivat itse valita yhteisrahoitettavat 
hankkeet. 

- Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 32 artiklan 2 kohdan mukaan toimenpideohjelmat 
laatii jäsenvaltio. Komissio tekee toimenpideohjelmasta arvion määrittääkseen, onko 
se kansallisen strategisen viitekehyksen tavoitteiden ja toimintalinjojen sekä yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen mukainen. 

- On otettava huomioon, että toimenpideohjelma "Infrastruktuuri ja ympäristö 2007–
2013" hyväksyttiin 7. joulukuuta 2007. On myös syytä muistaa, että kaikkien 
hankkeiden on läpäistävä valintamenettely. Tämä koskee myös niitä hankkeita, jotka 
ovat toimenpideohjelmaan liitettävässä suurhankkeiden ohjeellisessa luettelossa tai 
”avainhankkeiden luettelossa”, joka on ainoastaan ohjeellinen kansallinen asiakirja. 

- Kun komissio on vastaanottanut hankkeen yhteisrahoitusta koskevan virallisen 
hakemuksen, komission yksiköt arvioivat perusteellisesti hakemuksen kaikki osat, 
myös sosioekonomisen analyysin. Lisäksi komissio varmistaa, että hanke on EU:n ja 
kansallisten strategia-asiakirjojen (myös vuoteen 2030 ulottuvan rautateiden 
kehittämistä koskevan yleissuunnitelman) mukainen.

III.  Johtopäätös

Toimenpideohjelmaan "Infrastruktuuri ja ympäristö 2007–2013" liittyvää kuulemisprosessia 
koskevien tietojen perusteella komissio ei havainnut yhteisön lainsäädäntöä rikotun. 

Komissio pitää kuitenkin vetoomuksessa esitettyjä asioita tärkeinä. Se aikoo muistuttaa 
Puolan viranomaisia avoimuuden noudattamisesta hankkeiden valintaperusteita määriteltäessä 
ja sovellettaessa. Lisäksi se aikoo muistuttaa, että on tärkeää laatia ajankohtaisia strategia-
asiakirjoja, joiden perusteella rahoitus voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti. 
Komissio on korostanut, että on tärkeää edistää tehokasta ja avointa viestintää niiden 
työmarkkinaosapuolten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita rakennerahastojen yhteisrahoituksen 
piiriin kuuluvia toimenpideohjelmia koskevasta kuulemisprosessista.
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