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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0761/2007, ingiven av Wojciech Szymalski (polsk medborgare), för 
miljöföreningarna ”Zielone Mazowsze” och 
”Centrum Zrownowazonego Transportu”, om modernisering av det polska 
järnvägsnätet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till programmet för miljöskydd och infrastruktur (EIOP) 2007–2013 
enligt vilket det polska transportministeriet avser att modernisera och effektivisera 
transportsystemet, inbegripet det polska järnvägsnätet. EIOP är ett av de operativa program 
som EU ger ekonomiskt stöd genom Sammanhållningsfonden och regionalfonden. 
Framställaren påpekar att de kriterier som fastställdes av transportministeriet för projektet inte 
är genomblickbara och att ingen effektivitetsanalys har utförts. Eftersom framställaren 
betvivlar att de polska myndigheternas programplanering överensstämmer med målen i EU:s 
politik för sammanhållnings- och strukturfonden, ber han Europaparlamentet att utföra en 
djupgående revision av hur de resurser som EU tillgängliggör för EIOP förvaltas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

”I. Framställningen

Framställaren klagar som talesman för Centrum Zrównoważonego Transportu [Centret för 
balanserad transport] – CZT (en del av Zielone Mazowsze [Gröna Mazovia], ett center för den 
icke-statliga miljöorganisationen) över formen på den vägledande förteckningen över enskilda 

Adlib Express Watermark



PE416.410v01-00 2/3 CM\756144SV.doc

SV

nyckelprojekt1 för det polska operativa programmet Infrastruktur och miljö (OPIE) 2007–
2013 – prioritet VII, miljövänlig transport.

OPIE är ett av de operativa program som EU ger ekonomiskt stöd till genom 
strukturfonderna. Genom detta program avser den polska regeringen modernisera och 
effektivisera transportsystemet, inbegripet det polska järnvägsnätet. Prioritet VII, miljövänlig 
transport, syftar till att underlätta ökningen av andelen alternativ till vägtransport i den 
allmänna bedömningen av passagerar- och godstransport (järnvägstransport, sjötransport, 
kollektivtrafik i storstadsområden, kombinerad transport, inre vattenvägar) för att nå en bättre 
jämvikt mellan transportsätten, minska transporternas negativa effekter på miljön och 
begränsa trafikstockningar.

Framställaren anser att de kriterier för projektet som fastställdes av transportministeriet inte är 
genomblickbara och att ingen effektivitetsanalys har utförts. Framställaren tvivlar också på 
om den programplanering som utförts av de polska myndigheterna överensstämmer med 
målen i EU:s sammanhållningspolitik. Framställaren begär att en revision ska genomföras av 
detta OPIE.

Framställaren klagar också över att Polen inte har något strategidokument, som exempelvis en 
översiktsplan för järnvägarna, en utvecklingsstrategi för järnvägsinfrastrukturen eller en 
genomförbarhetsstudie avseende uppgradering av järnvägsinfrastrukturen, som skulle kunna 
ligga till grund för att erhålla den mest effektiva fördelningen av investeringar för perioden 
2007–2013.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

I enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden, ges stöd genom fonderna enligt en strategi för komplementaritet och 
partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna, med hänsyn till deras respektive 
behörigheter. 

I enlighet med artikel 65 a i förordning (EG) nr 1083/2006 ska övervakningskommittén, som 
har arbetsmarknadsparterna bland sina medlemmar, för det operativa programmet granska och 
godkänna kriterier för urval av de insatser som ska finansieras. Kommitténs val måste vara i 
linje med det programplaneringsdokument som godkänts av kommissionen och 
överensstämma med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning.

                                               
1 Begreppet ”nyckelprojekt” är ett ursprungligt polskt rättsbegrepp, som inte har någon motsvarighet i EU-rätten. 
”Nyckelprojekt” är i själva verket de investeringsåtaganden, vars genomförande är av yttersta vikt för att nå strategiska 
utvecklingsmål inom särskilda sektorer av ekonomin eller i särskilda regioner, och som i hög grad bidrar till att uppnå 
antagna indikatorer på social och ekonomisk utveckling i landet. Beslutet om att beteckna ett projekt som ”nyckelprojekt” 
fattas av regeringen, som agerar på begäran av ministern för regional utveckling. Ett ”nyckelprojekt” faller inte nödvändigtvis 
under kategorin ”större projekt som det hänvisas till i förordning (EG) nr 1083/2006”. 
Den vägledande förteckningen över ”nyckelprojekt” (i motsats till ”större projekt”) är inte del av det operativa program som 
kommissionen lägger fram.
Att projektet uppförs på förteckningen över nyckelprojekt är inte en garanti för medfinansiering. En sådan placering innebär 
bara att just detta projekt är viktigt för landets utvecklingsstrategi.
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Europeiska kommissionen anser följande:

– Det planerade stödet till järnvägsprojekt bör grundas på långsiktiga strategiska val. Mot 
bakgrund av detta bör översiktsplanen för utveckling av järnvägen fram till 2030, som för 
närvarande utarbetas av Polen i samarbete med Europeiska kommissionen, återspegla 
marknadens behov och prioriteras.

– Det bör betonas att urvalet av förslag till projekt som ska medfinansieras ingår i de polska 
myndigheternas behörighetsområde. 

– Enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska varje operativt program utformas av 
medlemsstaten. Kommissionen bedömer programmet för att bestämma huruvida det bidrar 
till målen och prioriteringarna i den nationella strategiska referensramen och
gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning.

– Det bör noteras att OPIE för perioden 2007–2013 antogs den 7 december 2007. Trots att ett 
givet projekt stod med på den vägledande förteckningen över större projekt som utgör 
bilaga till det operativa programmet eller på ”förteckningen över nyckelprojekt” – som 
bara är ett nationellt dokument och enbart vägledande – bör man komma ihåg att alla 
projekt måste genomgå urvalsförfarandet.

– Om kommissionen mottar en officiell begäran om medfinansiering av ett projekt kommer 
alla delar av ansökan, inbegripet den socioekonomiska analysen, att bedömas grundligt av 
kommissionens avdelningar. Kommissionen kommer dessutom att kontrollera att projektet 
överensstämmer med europeiska och nationella strategidokument (inbegripet 
översiktsplanen för järnvägsutveckling fram till 2030).

III. Slutsats

Mot bakgrund av de tillgängliga uppgifterna om förfarandet med sociala samråd om OPIE för 
perioden 2007–2013 har kommissionen inte kunnat fastställa att något brott mot
gemenskapsrätten har begåtts. 

Men med tanke på betydelsen av de frågor som tagits upp i framställningen planerar 
Europeiska kommissionen att påminna de polska myndigheterna om vikten av att säkerställa 
öppenhet när de fastställer och tillämpar kriterierna för urval av projekt och av att ha de 
lämpliga strategidokument som krävs för att välja den mest effektiva fördelningen av 
investeringar. Kommissionen har påpekat hur viktigt det är att ha en effektiv och öppen 
förbindelse med de arbetsmarknadsparter som berörs av samrådsförfarandet för de operativa 
program som medfinansieras genom strukturfonderna.”
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