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LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1375/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Jaroslaw 
Gryko pilsoņu apvienības „Nasze Drogi – Wpsólna” vārdā un kam pievienoti 
8 paraksti, par Polijas valdības lēmumu atlikt ceļu būves projektu un ar to 
saistīto pārkāpumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Polijas valdības lēmumu atlikt projektu par S6 un 
S19 autoceļu paplašināšanu Podlases vojevodistē Polijas ziemeļaustrumos. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka šajā apgabalā, kas ir centrālais satiksmes mezgls starp Poliju, 
Baltkrieviju, Krieviju un Baltijas valstīm, ir steidzami nepieciešama labāka autoceļu un 
dzelzceļa transporta infrastruktūra. Lūgumraksta iesniedzējs min, ka esošos autoceļus dēvē 
par „nāves ceļiem” un uzsver: tā kā attiecīgie autoceļi ir daļa no Eiropas transporta tīkla, ar šo 
valdības lēmumu tiek pārkāpti principi, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību. Tāpēc viņš lūdz Eiropas 
Parlamentam iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Polija ir lielākā kohēzijas politikas labumu guvēja 2007.–2013. gada plānošanas periodā, 
saņemot piešķīrumu no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda gandrīz EUR 68 miljardu vērtībā. 
Jo īpaši Podlases vojevodiste saņem EUR 672 miljonus saskaņā ar tās reģionālās darbības 
programmu un papildu atbalstu no darbības programmas „Austrumpolijas attīstība” un citām 
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valsts programmām, kurām ir ES finansējums. Komisija un Polijas iestādes 2007. gadā 
vienojās par transporta ieguldījumu plānu, kam nepieciešamas augsta līmeņa administratīvās 
spējas šo ieguldījumu pārvaldīšanai. Lai gan kopumā gūtie panākumi ir apmierinoši, 
sasniegtais rezultāts nebija gluži tāds kā plānots visās nozarēs: tādējādi autoceļu ieguldījumi 
tika īstenoti sadrumstalotā veidā un vairāki ieguldījumi tika atlikti uz nākamo 2014.–
2020. gada plānošanas periodu. 

Tomēr svarīgu autoceļa S8 Varšava-Bjalostoka posmu atbalstīja Kohēzijas fonds, tostarp 
posmu Varšava-Viškova un Zambrovas apvedceļu, kā arī Bjalostoka-Ježevo posmu. Attiecībā 
uz S19 sagatavošanas darbus atbalsta JASPERS iniciatīva, kas ir kopīgs Komisijas, Eiropas 
Investīciju bankas un citu partneru pasākums. 

Eiropas Komisija 2011. gada oktobrī iesniedza jaunu priekšlikumu par TEN-T tīklu1, ietverot 
S8 un S19. Ceļa savienojums starp Varšavu un Lietuvu turpina S8 un S61 posmu atbilstīgi 
prasībām, ko paredz ES tiesību akti vides jomā. Turklāt pašreiz tas ietver arī posmu S8 uz 
Bjalostoku un posmu S19, tostarp Bjalostokas apvedceļu. Tādējādi tas būs atbilstīgs 
Kohēzijas fonda un TEN-T prasībām arī pēc 2014. gada. 

Komisija ir publicējusi arī tiesību aktu kopuma projektu par turpmāko kohēzijas politiku 
2014.–2020. gadam, kad būtiska nozīme joprojām būs transporta ieguldījumam, ko atbalstīs 
gan Kohēzijas fonds, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonds, gan arī Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments, nodrošinot EUR 10 miljardu pārvedumu no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem. Tas nodrošinās iespēju pabeigt pašlaik iztrūkstošos transporta tīkla posmus. 

Secinājums

Komisija pievērš lielu vērību transporta uzlabošanai minētajā reģionā. Komisija pauž nožēlu 
par kavējumiem projektu īstenošanā, tomēr konkrēti lēmumi par realizējamiem projektiem 
jāpieņem valsts līmenī. 

Komisija sagatavoja pamatu ceļu drošības uzlabošanai Polijā un uzsāks ciešu sadarbību ar 
Polijas iestādēm, lai īstenotu skaidri noteiktus transporta ieguldījumus 2014.–2020. gada 
laikposmam. Turklāt Komisija aicinās nodrošināt transporta ieguldījumu labāku plānošanu un 
izpildi visos 16 Polijas reģionos, ietverot Podlasi.

                                               
1 Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta 
tīkla attīstībai.


