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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0836/2012, внесена от Martin Cunniffe, с ирландско гражданство, от 
името на „West On Track”, относно липсата на прозрачност и справедливост 
на транспортната политика в Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията настоява за по-голяма прозрачност и справедливост от страна 
на ирландското министерство на транспорта по отношение на транспортната политика 
за различните региони на Ирландия. Вносителят изглежда твърди, че органите може да 
дискриминират Западния/Северозападния регион при предоставянето на услуги на 
обществен транспорт, инвестирането в железопътни товарни превози и разходите от 
фондовете на Европейския съюз. Петицията включва доклад от организация с 
подкрепящи доказателства. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията потвърждава, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 
предоставил и продължава да предоставя значителна финансова помощ за инвестиции в 
транспортната инфраструктура на Ирландия. Подобни инвестиции са били направени 
във всеки от двата региона — (1) Граничен, централен и западен регион и (2) Южен и 
източен регион, посредством регионални програми или чрез национални програми, с 
обособени финансови средства за всеки от тях.

По-подробна информация относно помощта, предоставена в областта на транспорта, се 
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съдържа в приложението.

Гореспоменатите програми за финансиране от ЕФРР бяха предмет на предварителната 
обществена консултация преди одобрението им от Комисията.

Окончателните доклади за програмите за периода 2000–2006 г. са внесени и са 
публично достояние.

Комисията отбелязва, че ирландските органи не са поискали включването на (цялата 
или част от) Западния железопътен коридор като въпрос за разглеждане по време на 
подготовката на преразглеждането на насоките за TEN-T. Освен това Комисията 
разбира, че от страна на ирландското правителство няма планове за разработване на 
нова железопътна връзка между Слиго и Дери, и следователно въпросът за 
съфинансиране от ЕС, по време на настоящи или бъдещи програмни периоди по 
Структурния фонд, изглежда малко вероятно да възникне.

Комисията е на мнение, че преди всичко ирландските органи носят отговорност за 
установяването на местоположението на  инфраструктурата на обществения транспорт 
и приоритизирането на инвестициите в нея. При това ирландските органи са длъжни да 
вземат предвид резултатите от анализа на разходите и ползите, както и характера на 
социално-икономическите последици, произтичащи от тези инвестиции. Освен това 
ирландските органи са длъжни да спазват различните разпоредби и процедури, 
свързани с издаването на разрешителни за строеж, а те включват и обществено 
допитване в съответните случаи. 

Ако такива национални процедури или разпоредби са били нарушени или 
пренебрегнати, случаят може да бъде отнесен пред компетентните правни и/или 
административни съдилища в Ирландия.


