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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het Operationele Programma milieubescherming en infrastructuur 
(EIOP) 2007-2013, waaronder het Poolse ministerie van transport het vervoerssysteem, 
inclusief de Poolse spoorwegen, wil moderniseren en stroomlijnen. Het EIOP is een van de 
operationele programma’s waaraan de EU via het Cohesiefonds en het Regionaal Fonds 
financiële steun verleent. Indiener laat weten dat de door het ministerie van transport 
vastgestelde criteria voor het project ondoorzichtig zijn en dat er geen doelmatigheidsanalyse 
is uitgevoerd. Aangezien hij twijfelt of de programmering van de Poolse autoriteiten wel 
aansluit op de doelstellingen van het beleid van het Cohesiefonds en het Structuurfonds van 
de EU, verzoekt hij het Europees Parlement een diepgaande audit te regelen van het beheer 
van de middelen die de EU voor het EIOP beschikbaar stelt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement)

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

‘I. Verzoekschrift

Indiener beklaagt zich namens het Centrum Zrownowazonego Transportu (‘Centrum voor 
evenwichtig vervoer’), onderdeel van Zielone Mazowsze (‘Groen Mazovië’), een centrum 
voor de non-gouvernementele milieubeweging, over de vorm van de indicatieve lijst van
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afzonderlijke sleutelprojecten1 voor het ‘Operationele Programma milieubescherming en 
infrastructuur (EIOP) 2007-2013 – prioriteit VII, Milieuvriendelijk transport’.

Het EIOP is een van de operationele programma’s waaraan de EU via de structuurfondsen
financiële steun verleent. Onder dit programma wil de Poolse regering het vervoerssysteem, 
inclusief de Poolse spoorwegen, moderniseren en stroomlijnen. Prioriteit VII, 
Milieuvriendelijk transport, is erop gericht de relatieve toename van alternatieven voor het 
wegvervoer mogelijk te maken. Het gaat hierbij om al het passagiers- en vrachtvervoer 
(spoorwegvervoer, zeevervoer, openbaar vervoer in grootstedelijke gebieden, multimodaal 
vervoer, binnenlandse waterwegen). Dit moet gebeuren om een beter vervoersevenwicht te 
bereiken, de negatieve gevolgen van vervoer op het milieu te verminderen en
verkeersopstoppingen tegen te gaan.

Indiener is van mening dat de door de Poolse overheid vastgestelde criteria voor het project 
ondoorzichtig zijn en dat er geen doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd. Hij betwijfelt ook of 
de programmering van de Poolse autoriteiten wel aansluit op de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU. Hij verzoekt om het uitvoeren van een audit voor dit EIOP.

Indiener beklaagt zich er ook over dat Polen geen enkel strategisch document heeft, zoals een 
masterplan voor de spoorwegen, een strategie voor de ontwikkeling van de 
spoorinfrastructuur of een haalbaarheidsplan hiervoor, waaruit het doeltreffendste 
investeringsdoel voor 2007-2013 kan worden afgeleid.

II. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds, wordt bijstand uit de fondsen verleend met inachtneming van 
complementariteit en partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten, overeenkomstig hun 
respectieve bevoegdheden.

Overeenkomstig artikel 65(a) van Verordening (EG) nr. 1083/2006, behoort het tot de taken 
van het Comité van toezicht op het operationele programma, waar sociale partners deel van 
uitmaken, om de criteria voor de selectie van de te financieren concrete acties te onderzoeken 
en goed te keuren. De keuzes van het comité moeten in overeenstemming zijn met de 
programmeringsdocumenten die door de Commissie zijn goedgekeurd en met de relevante 
communautaire en nationale wetgeving.

                                               
1 Het begrip "sleutelproject" is een zuiver Pools juridisch begrip, dat geen equivalent in de communautaire wetgeving heeft. 
In feite omvatten "sleutelprojecten" de investeringsprojecten waarvan de realisatie van het grootste belang is voor het 
bereiken van strategische ontwikkelingsdoelen voor specifieke sectoren van de economie of voor specifieke regio’s, en die 
veel bijdragen aan het realiseren van veronderstelde indicatoren van sociale en economische ontwikkeling van het land. Het 
besluit over de kwalificatie van een project als "sleutelproject" wordt genomen door de regering, die handelt op verzoek van 
de minister voor Regionale ontwikkeling. Een "sleutelproject" valt niet noodzakelijkerwijs onder de categorie "grote 
projecten" waarnaar in Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt verwezen. 
De indicatieve lijst van "sleutelprojecten" maakt (in tegenstelling tot "grootschalige projecten") geen deel uit van het 
operationele programma dat de Commissie heeft ontvangen.
Het plaatsen van het project op de lijst van sleutelprojecten betekent nog geen waarborg voor medefinanciering. 
Een dergelijke plaatsing houdt alleen in dat dit specifieke project belangrijk is voor de strategie voor de 
ontwikkeling van het land.

Adlib Express Watermark



CM\756144NL.doc 3/3 PE416.410v01-00

NL

De Europese Commissie is van mening dat:

- de geplande bijstand voor spoorwegprojecten gebaseerd moet zijn op strategische 
keuzes voor de lange termijn. In deze context moet het masterplan voor de ontwikkeling van 
de spoorwegen tot 2030, dat momenteel door Polen wordt voorbereid in samenwerking met 
de Europese Commissie, de marktbehoeften weerspiegelen en van primair belang zijn;

- duidelijk moet zijn dat de keuze van voorstellen voor projecten die worden 
medegefinancierd, door de Poolse autoriteiten moet worden gemaakt. 

- overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 elk operationeel 
programma door de lidstaat wordt opgesteld. De Commissie beoordeelt het programma om na 
te gaan of het bijdraagt tot de doelstellingen en de prioriteiten van het nationale strategische 
referentiekader en tot de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie; 

- duidelijk moet zijn dat het EIOP voor 2007-2013 op 7 december 2007 werd 
aangenomen. Ongeacht het feit dat een bepaald project was opgenomen in de indicatieve lijst 
van grote projecten in een bijlage van het operationele programma of in de "lijst 
sleutelprojecten" – dat slechts een nationaal document en zuiver indicatief is -  moet men 
beseffen dat alle projecten de selectieprocedure moeten ondergaan; 

- als de Commissie een officieel verzoek voor medefinanciering van een project 
ontvangt, dan alle onderdelen van de aanvraag, met inbegrip van de sociaal-economische
analyse grondig door Commissiediensten zullen worden beoordeeld. Bovendien zal de 
Commissie nagaan of het project in overeenstemming is met de communautaire en nationale
strategische documenten (met inbegrip van het masterplan voor de ontwikkeling van de 
spoorwegen tot 2030);

III. Conclusie

Met betrekking tot de beschikbare informatie over de raadplegingsprocedure met sociale 
partners voor het EIOP voor de periode 2007-2013, kon de Commissie geen enkele schending 
van het Gemeenschapsrecht vaststellen. 

Met het oog op het belang van de zaken die in het verzoekschrift naar voren worden gebracht, 
is de Commissie echter van plan de Poolse autoriteiten erop te wijzen hoe belangrijk het is om
transparantie te waarborgen bij het opstellen en toepassen van de projectselectiecriteria en om 
over actuele strategische documenten te beschikken die nodig zijn om de doeltreffendste 
investeringsdoelen te kiezen. De Commissie heeft aangegeven hoe belangrijk het is om op 
doeltreffende en doorzichtige wijze te communiceren met de sociale partners die 
geïnteresseerd zijn in de raadplegingsprocedure voor de operationele programma’s die mede 
door structuurfondsen worden gefinancierd.’
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