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Temats: Lūgumraksts Nr. 0761/2007, ko vides apvienību „Zielone Mazowsze” un 
„Centrum Zrownowazonego Transportu” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Wojciech Szymalski, par Polijas dzelzceļu modernizāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz „Vides aizsardzības un infrastruktūras darbības 
programmu (EIOP) 2007–2013”, saskaņā ar kuru Polijas Transporta ministrija plāno 
modernizēt un racionalizēt transporta sistēmu, iekļaujot arī Polijas dzelzceļus. EIOP ir viena 
no darbības programmām, kurai ES sniedz finansiālu atbalstu no  Kohēzijas fonda un 
Reģionālās attīstības fonda. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Transporta ministrijas 
noteiktie projekta kritēriji nav pārredzami un nav veikta efektivitātes analīze. Tā kā viņš 
šaubās, vai programmas plānošana Polijas iestādēs atbilst ES Kohēzijas fonda un 
struktūrfondu politikai, viņš lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt rūpīgu to resursu pārvaldības 
pārbaudi, ko ES piešķir EIOP īstenošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs Līdzsvarota transporta centra, CZT (daļa no nevalstiskas 
organizācijas „Zaļā Mazovija”, kas nodarbojas ar vides jautājumiem), vārdā sūdzas par veidu, 
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kādā sastādīts indikatīvais saraksts ar individuāliem pamatprojektiem1 saistībā ar Vides 
aizsardzības un infrastruktūras darbības programmu (EIOP) 2007–2013 — VII prioritāte, 
Videi nekaitīgs transports.

EIOP ir viena no darbības programmām, kurām ES ar struktūrfondu starpniecību sniedz 
finansiālu atbalstu. Ar šo programmu Polijas valdība ir iecerējusi modernizēt un racionalizēt 
transporta sistēmu, tostarp arī Polijas dzelzceļus. VII prioritāte, Videi nekaitīgs transports, ir 
paredzēta, lai starp pasažieru un kravu transporta kopējām iespējām (dzelzceļa transports, 
jūras transports, sabiedriskais transports lielpilsētu apgabalos, multimodālais transports, 
iekšzemes ūdensceļi) veicinātu vairāk alternatīvu autotransportam un tādējādi panāktu labāku 
modālo līdzsvaru, samazinātu transporta negatīvo ietekmi uz vidi un ierobežotu sastrēgumus.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Polijas iestāžu noteiktie projekta kritēriji nav pārredzami 
un ka nav veikta efektivitātes analīze. Viņš arī šaubās, vai programmas plānošana, ko veic 
Polijas iestādes, atbilst ES Kohēzijas politikas mērķiem. Viņš lūdz veikt pārbaudi par šo 
EIOP.

Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas, ka Polijai nav neviena stratēģiska dokumenta, piemēram, 
ģenerālplāna attiecībā uz dzelzceļiem, dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģijas vai 
dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanas praktiskās iespējamības plāna, kas ļautu lemt par 
ieguldījumu visefektīvāko sadalījumu 2007.–2008. gadam.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar 9. pantu Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, atbalstu no 
šiem fondiem sniedz saskaņā ar tādiem principiem kā papildināmība un partnerība starp 
Komisiju un dalībvalstīm, ievērojot to attiecīgo kompetenci. 

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 65. panta a) apakšpunktā ir noteikts, ka viens no uzdevumiem, 
kas jāveic darbības programmas uzraudzības komitejai, starp kuras locekļiem ir sociālie 
partneri, ir izskatīt un apstiprināt kritērijus, pēc kuriem izraugās finansējamās darbības. 
Komitejas izvēlei ir jāatbilst Komisijas apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, kā arī 
piemērojamajiem Kopienas un valsts tiesību aktiem.

Eiropas Komisija uzskata, ka:

- Paredzamais atbalsts dzelzceļa projektiem ir jāpamato ar ilgtermiņa stratēģisku izvēli. 

                                               
1 Termins „pamatprojekts” ir juridisks termins, ko izmanto tikai Polijā un kam nav ekvivalenta ES tiesību aktos. 
Būtībā „pamatprojekti” ir projekti, kas paredz saistības veikt ieguldījumus, kuru īstenošana ir ārkārtīgi svarīga stratēģisku 
attīstības mērķu sasniegšanai konkrētās ekonomikas nozarēs vai konkrētos reģionos un kuri lielā mērā veicina valsts sociālās 
un ekonomiskās attīstības iespējamo rādītāju sasniegšanu. Lēmumu attiecībā uz noteikta projekta kvalificēšanu par 
„pamatprojektu” pieņem valdība, rīkojoties pēc reģionālās attīstības ministra pieprasījuma. „Pamatprojekts” var arī 
nepiederēt kategorijai „lielie projekti”, kas minēta Regulā (EK) Nr. 1083/2006. 
„Pamatprojektu” indikatīvais saraksts (pretstatā „lielo projektu” sarakstam) nav daļa no darbības programmas, ko iesniedz 
Komisijai.
Projekta iekļaušana pamatprojektu sarakstā nedod nekādas garantijas attiecībā uz līdzfinansējumu. Iekļaušana sarakstā 
nozīmē tikai to, ka konkrētais projekts ir svarīgs valsts attīstības stratēģijai.
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Šajā sakarībā ģenerālplānam attiecībā uz dzelzceļa attīstību līdz 2030. gadam, kuru Polija 
pašlaik izstrādā sadarbībā ar Eiropas Komisiju, ir jāatspoguļo tirgus vajadzības, un tam būs 
vislielākā nozīme;

- jāuzsver, ka to projektu atlase, kuriem tiks sniegts līdzfinansējums, ir Polijas iestāžu 
ziņā; 

- Regulas (EK) Nr. 1083/2006 32. panta 2. punkts nosaka, ka katru darbības programmu 
izstrādā dalībvalsts. Komisija programmu izvērtē, lai noteiktu, vai tā sekmē to mērķu un 
prioritāšu sasniegšanu, kas paredzētas valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un Kopienas 
stratēģiskajās pamatnostādnēs kohēzijas jomā; 

- jāpiebilst, ka EIOP 2007.–2013. gadam tika pieņemta 2007. gada 7. decembrī. 
Neatkarīgi no tā, vai kāds konkrēts projekts tika iekļauts darbības programmai pievienotajā 
lielo projektu indikatīvajā sarakstā vai „pamatprojektu sarakstā” — kas ir tikai pašas valsts 
dokuments un kam ir tikai indikatīva nozīme —, ir jāatgādina, ka atlases procedūra attiecas uz 
visiem projektiem; 

- ja Komisija saņems oficiālu lūgumu sniegt līdzfinansējumu kādam projektam, tad 
Komisijas dienesti rūpīgi izvērtēs visas pieteikuma sastāvdaļas, tostarp sociālekonomisko 
analīzi. Turklāt Komisija pārbaudīs projekta atbilstību ES un valsts stratēģiskajiem 
dokumentiem (tostarp ģenerālplānam attiecībā uz dzelzceļa attīstību līdz 2030. gadam).

III Secinājums

Ņemot vērā informāciju, kas pieejama par to, kā notiek sociālā apspriešanās par EIOP 2007.–
2013. gadam, Komisija nevar konstatēt nekādus Kopienas tiesību aktu pārkāpumus. 

Tomēr, ievērojot lūgumrakstā minēto jautājumu svarīgumu, Komisija plāno atgādināt Polijas 
iestādēm par to, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību projektu atlases kritēriju izstrādē un 
piemērošanā un ka ir vajadzīgi savlaicīgi stratēģiskie dokumenti, kas ļauj izvēlēties 
ieguldījumu visefektīvāko sadalījumu. Komisija ir norādījusi, ka ir svarīgi, lai notiktu efektīva 
un pārredzama saziņa ar sociālajiem partneriem, kuri ir ieinteresēti apspriešanās procesā par 
darbības programmām, kurām tiek sniegts līdzfinansējums no struktūrfondiem.”
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