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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1375/2011, adresată de Jaroslaw Gryko, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației cetățenilor „Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa”, însoțită de 8 
semnături, privind decizia guvernului polonez de a prezenta un proiect rutier și 
încălcarea, în consecință, a Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă decizia guvernului polonez de a prezenta un proiect de extindere a 
autostrăzilor S6 și S19 din provincia Podlasia, în nord-estul Poloniei. Petiționarul subliniază 
faptul că regiunea este un punct important de transport între Polonia, Belarus, Rusia și țările 
baltice și are nevoie urgent de o infrastructură mai bună, atât pentru rețeaua rutieră, cât și 
pentru cea feroviară. Petiționarul afirmă că drumurile existente sunt denumite „drumuri ale 
morții” și, întrucât drumurile menționate anterior sunt parte a rețelei transeuropene de 
transport, decizia guvernului constituie o încălcare a principiilor prevăzute de 
Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea 
siguranței infrastructurii rutiere. Prin urmare, acesta solicită Parlamentului să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Polonia este cel mai mare beneficiar al politicii de coeziune în perioada de programare 2007-
2013 cu aproximativ 68 000 000 000 de euro din fondurile structurale și de coeziune. În 
special, regiunea Podlasia beneficiază de 672 000 000 de euro în cadrul programului 
operațional regional și beneficiază de un sprijin suplimentar din partea programului 
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operațional „ Dezvoltarea Poloniei de est” și din partea altor programe naționale finanțate de 
UE. Comisia și autoritățile poloneze au convenit în 2007 un plan de investiții în domeniul 
transportului care necesită capacități administrative semnificative pentru a gestiona aceste 
investiții. Deși progresele generale sunt satisfăcătoare, finanțarea nu a fost efectuată exact 
cum a fost planificată în toate sectoarele: acest aspect a condus la punerea în aplicare 
fragmentată a investițiilor rutiere și o serie de investiții au fost amânate pentru viitoarea 
perioadă, 2014 – 2020. 

Cu toate acestea, tronsoanele semnificative ale autostrăzii S8 Varsovia-Bialystok au fost 
sprijinite financiar din Fondul de coeziune, inclusiv tronsonul Varșovia-Wyszkow și șoseaua 
de centură a Zambrow, precum și tronsonul Białystok – Jeżewo. Pentru S 19, lucrările de 
pregătire sunt susținute la inițiativa JASPERS care este o întreprindere în comun a Comisiei, 
Băncii Europene de Investiții și a altor parteneri. 

În octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o nouă propunere pentru rețeaua TEN-T1

care include S8 și S19. După S8 și S16, drumul de legătură dintre Varșovia și Lituania 
urmează să se conformeze legislației UE în domeniul mediului. În plus, tronsonul S8 de la 
Białystok și S19 – inclusiv șoseaua ocolitoare din Białystok – în prezent sunt incluse. Astfel, 
acesta va fi eligibil pentru finanțare din fondul de coeziune și finanțare TEN-T și după 2014. 

De asemenea, Comisia a publicat un pachet de proiect legislativ privind orientările pentru 
viitoarea politică de coeziune 2012 – 2020, în cadrul căreia, investițiile în domeniul 
transportului vor juca în continuare un rol important și vor fi susținute atât din fondul de 
coeziune, cât și din Fondul european de dezvoltare regională, dar și în cadrul Mecanismului 
Conectarea Europei căruia i se vor transfera 10 000 000 000 miliarde euro din Fondul de 
coeziune. Aceasta ar fi o oportunitate pentru a finaliza tronsoanele și rețeaua rutieră care 
lipsesc în prezent. 

Concluzii

Comisia acordă o importanță deosebită îmbunătățirii transportului în regiunea menționată. 
Comisia regretă întârzierile privind punerea în aplicare și, cu toate acestea, deciziile specifice 
privind proiectul vor fi avansate și adoptate la nivel național. 

Comisia a pregătit terenul pentru îmbunătățirea siguranței drumurilor în Polonia și va 
întreprinde o strânsă cooperare cu autoritățile poloneze pentru a determina investiții definite 
clar în domeniul transportului pentru perioada 2014-2020. Comisia va încuraja, de asemenea, 
o planificare și o execuție mai bune a investițiilor în domeniul transportului în toate cele 16 
regiuni ale Poloniei, inclusiv Podlasia. 

                                               
1 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport


