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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 542/2012 imressqa minn Traian Constantin Novac, ta' 
ċittadinanza Rumena, f’isem l-assoċjazzjoni ċivika ‘Our Banat’ dwar proġett biex 
tinbena awtostrada fir- Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-fatt li l-awtoritajiet Rumeni qed jippromwovu l-proġett biex 
tiġi estiża l-awtostrada li taqsam il-pont il-ġdid Vidin–Calafat fuq id-Danubju lejn il-Lvant 
(Calafat–Craiova), minflok ma jsegwu l-karreġġata doppja attwali (Calafat–Drobeta Turnu–
Severin–Orșova–Caransebeș). Il-petizzjonant jemmen li l-awtoritajiet Rumeni qed jużaw 
ħażin il-fondi tal-UE biex tinbena din l-awtostrada u jitlob li l-awtostrada b’mod urġenti terġa' 
tingħata direzzjoni lejn il-fruntiera tal-Punent tal-pajjiż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Reviżjoni tal-Linji Gwida TEN-T kienet ippreżentata mill-Kummissjoni f'Ottubru 20111, wara 
diskussjonijiet fit-tul mal-Istati Membri. Intlaħaq approċċ ġenerali fil-Kunsill u l-proposta qed 
tiġi eżaminata fil-Parlament Ewropew. Fil-kuntest ta' din ir-reviżjoni, ġew stabbiliti mapep 
tat-TEN-T għal kull Stat Membru u għall-kull mod ta' trasport.
Skont il-mapep għar-Rumanija, ikkonfermati mill-Kunsill, iż-żewġ toroq, Calafat-Craiova u 
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Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, jinsabu fin-Netwerk Ewlieni. In-Netwerk 
Ewlieni għandu jinbena sal-2030 u l-proġetti huma eliġibbli għal assistenza finanzjarja akbar 
tal-UE.
Bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistipula d-
dispożizzjonijiet ġenerali tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, l-assistenza skont il-Fondi Strutturali tiġi pprovduta skont 
approċċ ta' kumplimentarjetà u sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni sħiħa għas-setgħat rispettivi tagħhom. F’dan il-kuntest, u fuq il-bażi tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà, l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kofinanzjati hija r-responsabbiltà 
tal-Istati Membri, fil-livell territorjali l-aktar xieraq u f’konformità mas-sistema istituzzjonali 
ta’ kull Stat Membru. 
S'issa l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal proġett ta' awtostrada Calafat-
Craiova. Tali proġett mhuwiex inkluż fil-lista indikattiva ta' proġetti għall-Programm 
Operazzjonali tat-Trasport 2007-2013.
Madankollu, hemm impenn mill-awtoritajiet Rumeni li se jibdew it-tħejjija għat-triq Calafat-
Drobeta-Caransebes. L-istudji ta' tħejjija għal dan il-proġett huma, fil-prinċipju, eliġibbli li 
jirċievu assistenza finanzjarja tal-UE. 

Konklużjoni 
Il-Kummissjoni se teżamina dan il-proġett ladarba r-Rumanija tapplika għall-assistenza 
finanzjarja.


