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Комисия по петиции

24.7.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1095/2018, внесена от Марио Гинес Перес Сервера, с 
испанско гражданство, от името на Los Alcázares PSOE, относно 
неправомерното използване на финансирането за интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ) в Мар Менор в Мурсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че финансирането, одобрено през 2014 г. за 
обновяването на Мар Менор, не е било използвано правилно, като се има предвид, че 
предоставената инфраструктура, включително преливният резервоар Лос Алказарес, 
открит през 2016 г. за 1 милион евро, не функционира правилно в резултат на 
строителни грешки и дефектни помпи. С други думи, предоставеното от ЕС 
финансиране е използвано неправилно, тъй като поставената цел не е постигната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 февруари 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 227, параграф 6 от Правилника за дейността.

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Забележки на Комисията 

Инфраструктурата, споменатата в петицията, е била финансирана по Кохезионния фонд 
през периода 2007 – 2013 г. Съгласно този фонд държавите членки отговарят за 
планирането и изпълнението на избрани проекти чрез своите системи за управление и 
контрол.

Според получената от Комисията информация от испанските органи този проект 
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отговаря на съответните национални и европейски регламенти и както се посочва в 
документите по приключването на тази програма, предоставени от испанските органи, 
проектът е завършен, тъй като всички необходими дейности са били извършени и няма 
нередности по отношение на тази инвестиция. 

Освен това, тъй като става въпрос за инвестиция за периода 2007 – 2013 г., не може да 
се счита, че тя попада в рамките на интегрираната териториална инвестиция на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, предвидени за Мар Менор, 
познати като ИТИ Мар Менор, които бяха създадени за пръв път за периода 2014 – 
2020 г.

Заключение

Вносителят на петицията следва да изпрати допълнителни жалби или забележки до 
управителния орган, а именно Subdireccion General de Gestión del FEDER, Dirección 
General de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda (Paseo de la Castellana 162, 28046 
Madrid).


