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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1095/2018, του Mario Ginés Pérez Cervera, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του κόμματος Los Alcázares PSOE, σχετικά με την 
κατάχρηση της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας για τη λιμνοθάλασσα Mar Menor στη 
Μούρθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε το 2014 για την αναγέννηση 
της λιμνοθάλασσας του Mar Menor δεν έχει αξιοποιηθεί σωστά, δεδομένου ότι η υποδομή 
που παρασχέθηκε, συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής υπερχείλισης του Los Alcázares που 
εγκαινιάστηκε το 2016 κόστους 1 εκατ. EUR, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά λόγω 
κατασκευαστικών αστοχιών και ελαττωματικών αντλιών. Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε χρησιμοποιήθηκε με ακατάλληλο τρόπο, εφόσον ο 
επιδιωκόμενος στόχος δεν επιτεύχθηκε.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2019

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η υποδομή που αναφέρεται στην αναφορά χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής κατά 
την περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιλεγμένων έργων, μέσω των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου.
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Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τις ισπανικές αρχές, το έργο αυτό 
συνάδει με τις σχετικές εθνικές και ενωσιακές κανονιστικές ρυθμίσεις και όπως αναφέρεται 
στα έγγραφα κλεισίματος του προγράμματος που υποβλήθηκαν από τις ισπανικές αρχές, το 
έργο έχει ολοκληρωθεί, καθώς πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες και 
δεν υπάρχει παρατυπία όσον αφορά την επένδυση αυτή. 

Επιπλέον, ως επένδυση κατά την περίοδο 2007-2013, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει 
στην ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων, που προβλέπεται για τη Mar Menor, γνωστή ως ITI Mar Menor, η οποία συστάθηκε 
για πρώτη φορά για την περίοδο 2014-2020.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων θα πρέπει να απευθύνει περαιτέρω καταγγελίες ή παρατηρήσεις στη 
διαχειριστική αρχή, και συγκεκριμένα στην Subdireccion General de Gestión del FEDER, 
στην Dirección General de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda (Paseo de la Castellana 
162, 28046 Madrid).


