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Ref.: Petiţia nr. 0761/2007, adresată de Wojciech Szymalski, de naţionalitate poloneză, 
în numele asociaţiilor de mediu „Zielone Mazowsze” şi „Centrum 
Zrownowazonego Transportu”, privind modernizarea căilor ferate poloneze

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la „Programul privind protecţia mediului şi infrastructură (EIOP) 2007-
2013”, în temeiul căruia Ministerul polonez al Transporturilor intenţionează să modernizeze şi 
să alinieze sistemul de transport, inclusiv căile ferate poloneze. EIOP este unul dintre 
programele operaţionale pentru care UE furnizează asistenţă financiară prin Fondul de 
coeziune şi Fondul regional. Petiţionarul subliniază faptul că criteriile de proiect stabilite de 
Ministerul Transporturilor nu sunt transparente şi că nu s-a efectuat nicio analiză a eficienţei. 
Îndoindu-se de faptul că planificarea programului de către autorităţile poloneze este conformă 
cu obiectivele politicii UE privind Fondul de coeziune şi Fondurile structurale, acesta solicită
Parlamentului European să comande un control detaliat al gestionării fondurilor puse la 
dispoziţia EIOP de către UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul (provizoriu) al Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

„I. Petiţia

Petiţionarul, în numele Centrului pentru un transport echilibrat – CZT (care face parte din 
Green Mazovia, un centru de organizaţii neguvernamentale de mediu), contestă forma listei 
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orientative de proiecte cheie individuale1 din cadrul Programului operaţional Infrastructură şi 
Mediu (OPIE) 2007-2013 – prioritatea VII, Transportul nepoluant.

OPIE este unul dintre programele operaţionale pentru care UE furnizează asistenţă financiară 
prin intermediul Fondurilor structurale. În cadrul acestui program, guvernul polonez 
intenţionează să modernizeze şi să alinieze sistemul de transport, inclusiv căile ferate 
poloneze. Prioritatea VII, Transportul nepoluant, vizează facilitarea creşterii proporţiei de 
alternative la transportul rutier în tabloul general al transportului de călători şi de mărfuri 
(transportul feroviar, transportul maritim, transportul public în zonele metropolitane, 
transportul multimodal, transportul fluvial) pentru a obţine un echilibru mai bun al modurilor
de transport, pentru a diminua efectele negative ale transportului asupra mediului şi pentru a 
limita aglomeraţiile din trafic. 

Petiţionarul consideră că criteriile de proiect, stabilite de autorităţile poloneze, nu sunt
transparente şi că nu s-a efectuat nicio analiză a eficienţei. Acesta se îndoieşte, de asemenea, 
de faptul că planificarea programului de către autorităţile poloneze este conformă cu 
obiectivele politicii de coeziune a UE. Acesta solicită organizarea unui control vizând
programul operaţional în cauză.

Petiţionarul deplânge, de asemenea, faptul că Polonia nu a elaborat niciun document strategic,
precum un plan general privind căile ferate, o strategie de dezvoltare a infrastructurii căilor 
ferate sau un plan de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii căilor ferate, care ar 
putea sta la baza unei alocări optime a investiţiilor pentru perioada 2007-2013.

II. Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor
dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune, asistenţa din partea fondurilor este furnizată în virtutea unui 
demers de complementaritate şi parteneriat între Comisie şi statele membre, cu respectarea
competenţelor respective ale acestora. 

În conformitate cu articolul 65 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, examinarea şi 
aprobarea criteriilor de selecţie pentru activitatea care urmează a fi finanţată intră în atribuţiile 
comitetului de supraveghere a programului operaţional, din care fac parte şi parteneri sociali. 
Alegerile comitetului trebuie să respecte documentele de programare aprobate de Comisie şi 
să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în domeniu.

                                               
1 Termenul „proiect cheie” este un termen juridic polonez autentic, care nu are niciun echivalent în legislaţia comunitară. 
De fapt, „proiectele cheie” reprezintă acele iniţiative de investiţie a căror realizare are o importanţă capitală pentru atingerea 
unor obiective de dezvoltare strategică în anumite sectoare ale economiei sau în anumite regiuni şi care contribuie în mod 
semnificativ la atingerea unor indicatori posibili de dezvoltare socială şi economică a ţării. Decizia de a considera un proiect 
drept „proiect cheie” este luată de guvern, care acţionează la solicitarea Ministerului pentru Dezvoltare Regională. Un 
„proiect cheie” nu intră neapărat în categoria „proiectelor majore prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1083/2006”. 
Lista orientativă a „proiectelor cheie” (spre deosebire de „proiectele majore”) nu face parte din programul operaţional înaintat 
Comisiei.
Includerea proiectului pe lista de proiecte cheie nu reprezintă o garanţie de cofinanţare. Includerea pe listă înseamnă doar că 
proiectul în cauză este important pentru strategia de dezvoltare a ţării.
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Comisia Europeană consideră că:

- asistenţa prevăzută pentru proiectele privind căile ferate ar trebui să se bazeze pe 
alegeri strategice pe termen lung. În acest context, planul general pentru dezvoltarea căilor 
ferate până în 2030, pregătit în prezent de Polonia în colaborare cu Comisia Europeană, ar 
trebui să reflecte nevoile pieţei şi va fi prioritar;

- trebuie subliniat faptul că selectarea propunerilor de proiecte în vederea unei 
cofinanţări ţine de libertatea de apreciere a autorităţilor poloneze;

- în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 
fiecare program operaţional este întocmit de statul membru. Comisia evaluează programul 
pentru a determina dacă acesta contribuie la obiectivele şi priorităţile cadrului strategic 
naţional de referinţă şi respectă orientările strategice generale ale Comunităţii privind
coeziunea; 

- trebuie subliniat că OPIE pentru perioada 2007-2013 a fost adoptat la 7 decembrie
2007. Indiferent dacă un anumit proiect a fost inclus pe lista orientativă de proiecte majore
anexată la programul operaţional sau pe „lista proiectelor cheie” – care este exclusiv un 
document naţional şi doar orientativ - trebuie reamintit că toate proiectele trebuie să fie 
supuse procedurii de selecţie; 

- în cazul în care Comisia primeşte o cerere oficială de cofinanţare a unui proiect, 
serviciile Comisiei vor examina în detaliu toate elementele cererii, inclusiv analiza
socio-economică. În plus, Comisia va verifica dacă proiect este în conformitate cu 
documentele strategice europene şi naţionale (inclusiv planul general privind dezvoltarea 
căilor ferate până în 2030).

III. Concluzie

În lumina informaţiilor disponibile referitoare la procesul de consultare publică cu privire la
OPIE pentru perioada 2007-2013, Comisia nu a putut constata nicio încălcare a legislaţiei 
comunitare. 

Cu toate acestea, luând act de importanţa aspectelor abordate în petiţie, Comisia intenţionează 
să reamintească autorităţilor poloneze importanţa asigurării transparenţei în momentul 
stabilirii şi punerii în aplicare a criteriilor de selecţie a proiectelor şi a existenţei unor 
documente strategice actuale necesare pentru alegerea celei mai eficiente alocări a investiţiei. 
Comisia a subliniat importanţa unei comunicări eficiente şi transparente cu partenerii sociali 
care sunt interesaţi de procesul de consultare cu privire la programele operaţionale cofinanţate
prin Fondurile Structurale.”
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