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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0597/2010, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie germană, 
privind revizuirea bugetului UE, în special în ceea ce privește sprijinul 
acordat infrastructurii rutiere 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că – în contextul măsurilor din prezent privind restricțiile bugetare 
– bugetul UE ar trebui revizuit. În special, acesta solicită sprijin pentru ca infrastructura 
rutieră să fie reexaminată; petiționarul susține că sunt alocate frecvent fonduri pentru proiecte 
dăunătoare pentru mediu, fără a contribui la dezvoltarea regională.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiționarul se întreabă de ce, în aceste perioade de dificultate bugetară, proiectele de 
infrastructură rutieră continuă deși, în opinia sa, acestea ar trebui să aibă o prioritate scăzută, 
întrucât acesta pretinde că sunt dăunătoare mediului.

Observațiile Comisiei

Proiectele de infrastructură rutieră cofinanțate de fondurile structurale sunt selectate chiar de 
statele membre. Normele aplicabile nu prevăd o revizuire ori de câte ori are loc o modificare a 
circumstanțelor economice, întrucât acestea sunt, prin natură, investiții pe termen lung. În 
cazul proiectelor majore a căror valoare depășește 50 de milioane EUR, rata de cofinanțare 
este confirmată de Comisie. Proiectele majore trebuie să fie în conformitate cu politica UE 
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privind mediul. Programele cofinanțate sunt supuse evaluărilor strategice de mediu, iar 
proiectele evaluării impactului asupra mediului.

În urma răspunsurilor anterioare la petițiile nr. 1400/2009 și 1528/2009, Comisia confirmă 
faptul că proiectele cofinanțate nu trebuie să fie dăunătoare mediului, ci, dimpotrivă, trebuie 
să contribuie la dezvoltarea regională durabilă. În cazul proiectelor rutiere în cauză, planurile 
erau încă într-o etapă prea timpurie pentru a putea evalua în mod eficient conformitatea cu 
directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și, în consecință, petițiile au fost 
închise.

Concluzie

Comisia susține că circumstanțele economice actuale nu constituie în sine un temei pentru 
revizuirea opțiunilor de proiecte prezentate de statele membre pentru cofinanțare UE. Este 
chiar posibil ca valoarea adăugată europeană a acestor proiecte să crească de fapt în vremuri 
de constrângeri bugetare. Cu toate acestea, alegerea proiectelor care vor fi propuse rămâne 
oricum în întregime la latitudinea statelor membre.


