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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0836/2012, adresată de Martin Cunniffe, de cetățenie irlandeză, în 
numele „West On Track”, privind lipsa de transparență și corectitudine în cadrul 
politicii de transport din Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o mai mare transparență și corectitudine din partea Departamentului 
pentru transporturi din Irlanda cu privire la politica sa privind transporturile în diferitele 
regiuni ale Irlandei. Petiționarul pare să sugereze că autoritățile ar putea face o discriminare 
între Regiunea de Vest/Regiunea de Nord-Vest în ceea ce privește prestarea de servicii de 
transport public, investițiile în transportul feroviar de marfă și cheltuirea fondurilor Uniunii 
Europene. La petiție este anexat un raport întocmit de organizație, cu documente justificative. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Comisia confirmă că Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) a furnizat și continuă 
să furnizeze o asistență financiară semnificativă pentru investiții în infrastructura de transport 
din Irlanda. Astfel de investiții au fost efectuate în ambele regiuni – (1) regiunea Border, 
Midland and Western (BMW) și (2) regiunea Southern and Eastern –, fie prin programe 
regionale, fie prin programe naționale cu alocări financiare separate pentru fiecare regiune.

Informații mai detaliate privind asistența furnizată în domeniul transportului sunt incluse în 
anexa alăturată.



PE506.278v01-00 2/2 CM\929973RO.doc

RO

Programele de finanțare ale FEDER la care se face referire mai sus au fost supuse unei 
consultări publice ex ante, înainte să fie aprobate de Comisie.

Rapoartele finale pentru programele din 2000-2006 au fost depuse și sunt publice.

Comisia observă că autoritățile irlandeze nu au solicitat includerea (parțială sau totală) a 
Coridorului feroviar de vest spre examinare pe parcursul pregătirii reviziei orientărilor TEN-
T. În plus, Comisia înțelege că nu există niciun plan din partea guvernului irlandez să dezvolte 
o nouă legătură feroviară între Sligo și Derry și, în consecință, nu pare probabil să apară o 
problemă privind cofinanțarea din partea UE, pe parcursul perioadelor de programare 
prezente sau viitoare ale fondurilor structurale. 

Comisia este de părere că în primul rând autoritățile irlandeze au răspunderea să stabilească 
locul și prioritatea investițiilor în infrastructura de transport public. Astfel, autoritățile 
irlandeze au obligația să țină seama de rezultatele analizei cost-beneficiu și de natura 
impactului socioeconomic care rezultă din aceste investiții. În plus, autoritățile irlandeze 
trebuie să respecte diverse dispoziții și proceduri privind acordarea autorizației de planificare, 
iar acestea includ consultarea publicului în cazurile relevante. 

Dacă procedurile sau dispozițiile naționale respective au fost încălcate sau ignorate, un caz ar 
putea fi adus în fața instanțelor competente și/sau a tribunalelor administrative din Irlanda.


