
CM\857259PL.doc PE458.699v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

11.2.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0597/2010, którą złożył Gerhard Holzinger (Niemcy) w sprawie 
przeglądu budżetu UE, w szczególności w odniesieniu do wsparcia dla 
infrastruktury drogowej 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że – w kontekście obecnych środków ograniczających budżet 
– budżet UE powinien zostać poddany przeglądowi. W szczególności wzywa on do 
ponownego przeanalizowania wsparcia dla infrastruktury drogowej. Twierdzi on, że środki 
finansowe są często przydzielane na realizację przedsięwzięć, które mają negatywny wpływ 
na środowisko naturalne i nie przyczyniają się do rozwoju regionalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Składający petycję pyta, dlaczego w obecnym okresie ograniczeń budżetowych kontynuuje 
się przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej, podczas gdy zdaniem składającego 
petycję powinny one otrzymać niższy priorytet ze względu na ich szkodliwy – w jego 
mniemaniu – wpływ na środowisko.

Uwagi Komisji

Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej współfinansowane za pośrednictwem 
funduszy strukturalnych stanowią przedmiot samodzielnego wyboru państw członkowskich. 
Mające zastosowanie przepisy nie przewidują przeprowadzania przeglądu za każdym razem, 
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gdy następuje zmiana uwarunkowań gospodarczych, gdyż przedsięwzięcia drogowe z samej 
swej natury są inwestycjami długoterminowymi. W przypadku przedsięwzięć na dużą skalę, 
których wartość przekracza 50 milionów euro, poziom współfinansowania jest zatwierdzany 
przez Komisję. Takie przedsięwzięcia muszą być zgodne z unijną polityką środowiskową. 
Współfinansowane programy podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a 
przedsięwzięcia podlegają ocenie oddziaływania na środowisko.

Nawiązując do poprzednich odpowiedzi na petycje 1400/2009 i 1528/2009, Komisja 
potwierdza, że współfinansowane przedsięwzięcia nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
środowisko, a wręcz przeciwnie – muszą się one przyczyniać do zrównoważonego rozwoju 
regionalnego. W przypadku przedmiotowych przedsięwzięć drogowych plany były ciągle na 
zbyt wczesnym etapie, aby można było w sposób celowy dokonać oceny ich zgodności z 
dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, i dlatego też petycje zostały 
zamknięte.

Wniosek

Komisja jest zdania, że obecne uwarunkowania gospodarcze nie stanowią same w sobie 
podstawy do przeglądu przedsięwzięć wybranych przez państwa członkowskie do 
współfinansowania przez UE. Możliwe jest nawet, że w okresie ograniczeń budżetowych 
europejska wartość dodana takich przedsięwzięć jest większa. W każdym razie wybór 
proponowanych przedsięwzięć pozostaje całkowicie w gestii państw członkowskich.


