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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0597/2010 dėl ES biudžeto peržiūros, visų pirma dėl paramos 
kelių infrastruktūrai, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gerhard Holzinger 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad, atsižvelgiant į esamas biudžeto ribojimo priemones, ES 
biudžetą reikėtų peržiūrėti. Visų pirma jis ragina remti tai, kad kelių infrastruktūra būtų dar 
kartą patikrinta. Jis teigia, kad dažnai lėšos skiriamos projektams, kuriais daroma žala 
aplinkai, neprisidedant prie regioninės plėtros.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 4 d.  Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticijos pateikėjas klausia, kodėl šiais biudžeto suvaržymo laikais kelių infrastruktūros 
projektai tebevykdomi, kai, jo nuomone, jiems turėtų būti skiriamas mažesnis dėmesys, nes, 
kaip jis mano, jais daroma žala aplinkai. 

Komisijos pastabos

Kelių infrastruktūros projektus, kurie iš dalies finansuojami iš struktūrinių fondų, atrenka 
pačios valstybės narės. Pagal galiojančias taisykles nenumatyta persvarstyti biudžetą 
pasikeitus ekonomikos sąlygoms, nes tai ilgalaikės investicijos. Finansuojant didelius 
projektus, kurių vertė viršija 50 mln. EUR, bendro finansavimo dydį tvirtina Komisija. Dideli 
projektai turi būti vykdomi laikantis ES aplinkos politikos. Įgyvendinant bendrai 
finansuojamas programas atliekami strateginiai aplinkos vertinimai, o vykdant projektus –
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poveikio aplinkai vertinimai.

Pateikusi atsakymus į ankstesnes peticijas Nr. 1400/2009 ir Nr. 1528/2009, Komisija 
patvirtina, kad bendrai finansuojamais projektais neturi būti daroma žala aplinkai, priešingai, 
jais turi būti prisidedama prie tvarios regioninės plėtros. Aptariamų kelių projektų atveju 
darbai dar nebuvo įsibėgėję tiek, kad būtų galima sėkmingai įvertinti, ar laikomasi Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvos, todėl peticijų nagrinėjimas buvo atitinkamai nutrauktas.

Išvada

Komisija nesutinka, kad esamos ekonominės sąlygos per se suteikia pagrindą persvarstyti 
valstybių narių atrinktus ir bendrai ES lėšomis finansuoti pateiktus projektus. Gali būti netgi 
taip, kad biudžeto suvaržymo metu tokių projektų pridėtinė vertė Europos mastu faktiškai 
padidės. Tačiau bet kokiu atveju valstybės narės pačios ir toliau spręs, kokius projektus 
siūlyti.“


