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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1375/2011, του Jaroslaw Gryko, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης πολιτών «Nasze Drogi - Wspólna Sprawa» («Οι οδοί μας είναι 
κοινή υπόθεση»), φέρουσα άλλες 8 υπογραφές, σχετικά με την απόφαση της 
πολωνικής κυβέρνησης να αναστείλει ένα έργο οδοποιίας, και με τη σχετική 
με αυτή παράβαση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να αναστείλει το 
έργο διεύρυνσης των αυτοκινητοδρόμων S6 και S19 στο βοεβοδάτο Podlaskie της 
βορειοανατολικής Πολωνίας. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η περιοχή, που αποτελεί κομβικό 
σημείο της κίνησης ανάμεσα στην Πολωνία, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και τα βαλτικά κράτη, 
έχει επείγουσα ανάγκη καλύτερων υποδομών μεταφορών, όχι μόνο οδικών αλλά και 
σιδηροδρομικών. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες οδοί αποκαλούνται «διαδρομές 
θανάτου», και τονίζει ότι, καθώς οι συγκεκριμένοι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν μέρος του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η απόφαση της κυβέρνησης αποτελεί παράβαση των 
αρχών της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Πολωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο δικαιούχο κονδυλίων από την πολιτική συνοχής για την 
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περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 λαμβάνοντας σχεδόν 68 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Συγκεκριμένα, η περιοχή Podlaskie λαμβάνει 
672 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματός της, 
ενώ απολαμβάνει και πρόσθετης στήριξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανάπτυξη της Ανατολικής Πολωνίας» και άλλων εθνικών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η Επιτροπή και οι πολωνικές αρχές συμφώνησαν το 2007 σε 
ένα σχέδιο επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών που απαιτούσε μεγάλες διοικητικές 
ικανότητες για τη διαχείριση αυτών των επενδύσεων. Μολονότι η συνολική πρόοδος που 
σημειώθηκε είναι ικανοποιητική, στην παράδοση δεν τηρήθηκαν επακριβώς όλα τα 
προβλεπόμενα σε όλους τους τομείς: αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποσπασματική 
υλοποίηση των επενδύσεων σε οδικές υποδομές, ενώ μια σειρά επενδύσεων αναβλήθηκαν για 
τη μελλοντική περίοδο 2014-2020. 

Σημαντικά τμήματα, ωστόσο, του αυτοκινητοδρόμου S8 Βαρσοβίας-Białystok 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων του τμήματος 
Βαρσοβίας-Wyszkow και της περιφερειακής οδού του Zambrow, καθώς και του τμήματος 
Białystok-Jeżewo. Για τον αυτοκινητόδρομο S19 τα προπαρασκευαστικά έργα 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JASPERS, η οποία αποτελεί κοινοπραξία 
της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων εταίρων. 

Τον Οκτώβριο 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα πρόταση για το δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ1 που αφορούσε και τους αυτοκινητοδρόμους S8 και S19. Για την οδική σύνδεση 
μεταξύ Βαρσοβίας και Λιθουανίας προβλέπεται διέλευση από τους αυτοκινητοδρόμους S8 
και S61 κατά συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Τώρα 
περιλαμβάνονται επιπλέον το τμήμα του S8 έως το Białystok και ο S19 –
συμπεριλαμβανομένης της παρακαμπτήριου οδού του Białystok. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό 
θα είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και το ΔΕΔ-Μ και μετά το 
2014. 

Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων για τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής 2014-2020, όπου οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών θα συνεχίσουν 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», στην οποία θα μεταφερθούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το 
Ταμείο Συνοχής. Αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων 
τμημάτων του δικτύου μεταφορών. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην αναβάθμιση των μεταφορών στην εν λόγω 
περιοχή. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση, όμως οι 
συγκεκριμένες αποφάσεις για τα έργα που θα προωθηθούν λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή προλείανε το έδαφος για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Πολωνία 
και θα συνεργαστεί στενά με τις πολωνικές αρχές για τη συγκεκριμενοποίηση των 
                                               
1  Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους 
κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
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επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή θα 
ενθαρρύνει επίσης τον καλύτερο προγραμματισμό και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των 
επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών και στις 16 περιοχές της Πολωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της Podlaskie. 


