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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0597/2010, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно преглед на бюджета на ЕС, по-специално по 
отношение на подкрепата за пътна инфраструктура 

1. Резюме на петицията

В контекста на настоящите мерки за бюджетни ограничения вносителят на петицията е 
на мнение, че бюджетът на ЕС следва да бъде преразгледан. По-специално той 
призовава за преразглеждане на помощта за пътна инфраструктура; вносителят твърди, 
че често средствата се разпределят за проекти, които са вредни за околната среда, без 
да допринасят за регионалното развитие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Вносителят на петицията пита защо в сегашното условията на бюджетни ограничения 
проектите за пътна инфраструктура продължават да се изпълняват, след като според 
него те следва да бъдат с нисък приоритет, тъй като ги счита за вредни за околната 
среда.

Забележки на Комисията

Проектите за пътна инфраструктура, съфинансирани от Структурните фондове, се 
подбират от самите държави-членки. Приложимите правила не предвиждат преглед, 
когато има промяна в икономическите обстоятелства, тъй като по своето естество те са 
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дългосрочни инвестиции. В случай на големи проекти, сумата за които надхвърля 50 
милиона евро, размерът на съфинансирането се потвърждава от Комисията. Големите 
проекти трябва да бъдат в съответствие с политиката на ЕС в областта на околната 
среда. Съфинансираните програми подлежат на стратегическа екологична оценка, а 
проектите – на оценка на въздействието върху околната среда.

След предходните отговори на петиции 1400/2009 и 1528/2009 Комисията потвърждава, 
че съфинансираните проекти не трябва да увреждат околната среда, а точно обратното 
– трябва да допринасят за устойчиво регионално развитие. В случая с въпросните 
проекти за пътища, плановете все още бяха на твърде ранен етап, за да може да се 
направи адекватна преценка относно съответствието с директивата за оценката на 
въздействието върху околната среда и разглеждането на петициите съответно беше 
приключено.

Заключение

Комисията би поддържала мнението, че настоящите икономически обстоятелства сами 
по себе си не представляват основание за преразглеждане на избора на проекти, 
представени от държавите-членки за съфинансиране от ЕС. Възможно е дори 
европейската добавена стойност на тези проекти всъщност да се увеличи в условията на 
бюджетни ограничения. Въпреки това при всички обстоятелства изборът на това кои 
проекти да предложат принадлежи единствено на държавите-членки.


