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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0761/2007, ippreżentata minn Wojciech Szymalski, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, għan-nom tal-assoċjazzjonijiet favur l-ambjent ‘Zielone Mazowsze’ u 
‘Centrum Zrownowazonego Transportu’, dwar l-immodernizzar tal-linji tal-
ferrovija tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-‘Programm dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent u l-Infrastruttra 
(PPAI) 2007-2013’ li taħt il-kappa tiegħu, il-Ministeru Pollakk għat-Trasport għandu l-ħsieb 
li jimmodernizza u jtejjeb is-sistema tat-trasport, li tinkludi s-servizz tal-ferroviji Pollakki. Il-
PPAI huwa wieħed mill-programmi operattivi li għalihom l-UE tipprovdi l-għajnuna 
finanzjarja permezz tal-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Reġjonali. Il-petizzjonant jisħaq li l-
kriterji tal-proġett kif ippreżentati mill-Ministeru tat-Trasport m’humiex trasparenti, u li ma 
saret l-ebda analiżi ta’ effiċjenza. Billi huwa jiddubita kemm l-ippjanar tal-programm mill-
awtoritajiet Pollakki huwa konformi mal-objettivi tal-politika tal-Fond ta’ Koeżjoni u 
Strutturali tal-UE, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmel verifika fid-dettall ta’ kif 
jiġu mmaniġġati r-riżorsi li l-UE tagħmel disponibbli għall-PPAI.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

‘I. Petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem iċ-Ċentru għal Trasport Bilanċjat – CZT (parti minn Mazovia l-Ħadra, 
ċentru għall-organizzazzjoni ambjentali mhux governattiva) jilmenta dwar l-għamla tal-lista 
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indikattiva ta’ proġetti ewlenin partikulari1 għall-Programm dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent u 
l-Infrastruttra (PPAI) 2007-2013 – trasport ta’ priorità VII, li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

Il-PPAI huwa wieħed mill-programmi operattivi li għalihom l-UE tipprovdi għajnuna 
finanzjarja permezz tal-Fondi Strutturali. Skont dan il-programm il-Gvern Pollakk beħsiebu 
jimmodernizza u jintegra s-sistema ta’ trasport, inklużi l-ferroviji tal-Polonja. Il-Priorità VII, 
it-trasport favur l-ambjent għandu l-għan li jiffaċilita ż-żieda fil-proporzjon ta’ alternattivi 
għal trasport stradali fl-ambitu ta’ trasport ġenerali għal passiġġieri u għall-merkanzija
(trasport bil-ferrovija, trasport bil-baħar, trasport pubbliku f’zoni metropolitani, trasport 
multimodali, trasport fuq xmajjar interni) biex jinkiseb bilanċ modali aħjar, jonqsu l-effetti 
negattivi tat-trasport fuq l-ambjent u tonqos il-konġestjoni tat-traffiku.

Il-petizzjonant jidhirlu li l-kriterji tal-proġett stabbiliti mill-awtoritajiet Pollakki mhumiex 
trasparenti u li ma kinitx saret analiżi ta’ effiċjenza. Huwa għandu dubji wkoll dwar jekk l-
ipprogrammar li sar mill-awtoritajiet Pollakki hux konsistenti mal-għanijiet tal-politika ta’ 
Koeżjon tal-UE. Huwa jitlob li għandha ssir verifika għal dan il-PPAI.

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li l-Polonja m’għandhiex dokument strateġiku bħal xi Master 
plan għall-ferroviji, strateġija ta’ żvilupp għal-linji tal-ferrovija, jew pjan ta’ fattibiltà għat-
titjib tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija, li minnhom tkun tista’ titnissel l-allokazzjoni l-
aktar effikaċi ta’ investiment għall-2007-2013.

II. Il-kummenti tal-Kummssjoni dwar il-petizzjoni

Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond 
ta’ Koeżjoni, għajnuna minn dawn il-Fondi tingħata skont approċċ ta’ komplementarjetà u 
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, b’qies kif imiss għall-kompetenzi rispettivi 
tagħhom. 

B’konformità mal-Artikolu 65(a) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006, fost l-inkarigi li 
għandu l-kumitat ta’ monitoraġġ tal-programm operattiv, li jinkludi msieħba soċjali fost il-
membri tiegħu, hemm dak li jqis u japprova l-kriterji għall-għażla tal-operazzjoni li tkun ser 
tiġi ffinanzjata. L-għażliet tal-Kumitat għandhom ikunu jaqblu mad-dokumenti tal-programm
approvati mill-Kummissjoni, u konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali 
applikabbli.

                                               
1 Il-kliem "proġett ewlieni" huwa kliem legali ġenwin Pollakk, li m’għandux ekwivalenti fid-Dritt tal-UE. 
Fil-fatt, "proġetti ewlenin" huma l-impriżi ta’ investiment, li t-twettiq tagħhom huwa tal-akbar importanza biex jinkisbu 
għanijiet ta’ żvilupp strateġiku għal setturi partikulari tal-ekonomija jew għal reġjuni partikulari, u li jikkontribwixxu b’mod 
konsiderevoli għall-kisba ta’ indikaturi preżunti ta’ żvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. Id-deċiżjoni dwar il-
kwalifikazzjoni ta’ proġett bħala "proġett ewlieni" tittieħed mill-gvern li jaġixxi fuq talba tal-Ministru għall-Iżvilupp 
Reġjonali. "Proġett ewlieni" ma jeħtiġlux ikun skont il-kategorija ta’ "proġetti kbar imsemmijin fir-Regolament (KE) Nru 
1083/2006 ". 
Il-lista indikattiva ta’ "proġetti ewlenin", (kuntrarju għal dik ta’ "proġetti kbar") mhix parti mill-programm operattiv mibgħut 
lill-Kummissjoni.
It-tqegħid tal-proġett fil-lista ta’ proġetti ewlenin ma jikkostitwixxix garanzija ta’ kofinanzjament. Tqegħid bħal dan ifisser 
biss li dak il-proġett partikulari ikun importanti għall-istrateġija ta’ żvilupp tal-pajjiż.
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Il-Kummssjoni Ewropea tqis li:

- l-għajnuna prevista għal proġetti tal-ferrovija għandha tkun ibbażata fuq għażliet 
strateġiċi fit-tul. F’dan il-kuntest, il-Master plan għall-iżvilupp tas-servizz tal-ferrovija sal-
2030, li qed jitħejja bħalissa mill-Polonja b’koperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, għandu 
jirrifletti l-ħtiġijiet tas-suq u għandu jkun ta’ importanza prijoritarja;

- għandu jkun enfasizzat li l-għażla ta’ proposti għal proġetti li jkunu ser jiġu 
kofinanzjati tkun fid-diskrezzjoni tal-awtoritajiet Pollakki. 

- skont l-Artiklu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006, kull programm operattiv 
ikun abbozzat mill-Istat Membru. Il-Kummissjoni tivvaluta l-programm biex tiddetermna jekk 
jikkontribwixxix għall-għanijiet u għall-prijoritajiet tal-qafas strateġiku ta’ referenza 
nazzjonali u għal-linji gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni; 

- għandu jkun innutat li l-PPAI għall-2007-2013 kien adottat fis-7 ta’ Diċembru 2007. 
Irrispettivament mill-fatt li proġett wieħed partikulati kien inkluż fil-lista indikattiva ta’ 
proġetti kbar mehmuża mal-OP jew fil-"lista ta’ proġetti ewlenin" – li hija dokument 
nazzjonali biss u hija purament indikattiva -  tajjeb jitfakkar li l-proġetti kollha għandhom 
jgħaddu mill-proċedura ta’ għażla; 

- jekk il-Kummissjoni tirċievi talba uffiċjali għal kofinanzjament ta’ proġett, il-
komponenti kollha tal-applikazzjoni, inkluża l-analiżi soċjo-ekonomika, ikunu valutati bir-
reqqa mis-servizzi tal-Kummissjoni. Barra minn dan, il-Kummissjoni tivverifika l-konformità 
tal-proġett mal-UE u ma’ dokumenti strateġiċi nazzjonali (inkluż il-Master plan għall-
iżvilupp tas-sistema tal-ferrovija  sal-2030);

III.Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli li għandha x’taqsam mal-proċess ta’ konsultazzjonijiet 
soċjali għall-PPAI għall-perjodu 2007-2013, il-Kummissjoni ma setgħetx tistabbilixxi xi ksur 
tad-dritt Komunitarju. 

Madankollu, waqt li tinnota l-importanza tal-kwistjonijiet imqajmin fil-petizzjoni, il-
Kummissjoni beħsiebha tfakkar lill-awtoritajiet Pollakki dwar l-importanza li tkun żgurata t-
trasparenza meta jkunu qed jiġu stabbiliti u applikati l-kriterji ta’ għażla ta’ proġett u li jkun 
hemm f’waqthom dokumenti strateġiċi meħtieġa għall-għażla tal-allokazzjoni l-aktar effikaċi 
ta’ investiment. Il-kummissjoni indikat kemm huwa importanti li jkun hemm komunikazzjoni 
effettiva u trasparenti mal-imsieħba soċjali li jkunu interessati fil-proċess ta’ konsultazzjoni 
għall-programmi operattivi kofinanzjati mill-Fondi Strutturali.’
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