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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1095/2018, adresată de Mario Ginés Pérez Cervera, de cetățenie 
spaniolă, în numele Los Alcázares PSOE, privind utilizarea ilegală a 
finanțării pentru Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în laguna Mar Menor 
din Murcia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că finanțarea aprobată în 2014 pentru regenerarea lagunei Mar 
Menor nu a fost utilizată în mod corespunzător, având în vedere că infrastructura realizată, 
inclusiv rezervorul de preaplin Los Alcázares, inaugurat în 2016 și care a costat 1 milion 
EUR, nu funcționează în mod corespunzător ca urmare a erorilor de construcție și a pompelor 
defectuoase. Cu alte cuvinte, finanțarea europeană furnizată a fost utilizată în mod 
necorespunzător, întrucât obiectivul propus nu a fost atins.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 februarie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2019

Observațiile Comisiei 

Infrastructura menționată în petiție a fost finanțată prin Fondul de coeziune, în perioada 2007-
2013. În cadrul acestui fond, statele membre sunt responsabile de programarea și punerea în 
aplicare a proiectelor selectate, prin sistemele proprii de gestiune și control.

Potrivit informațiilor primite de Comisie de la autoritățile spaniole, acest proiect respectă 
reglementările naționale și ale UE în cauză, și după cum se menționează în documentele de 
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închidere ale acestui program prezentate de autoritățile spaniole, proiectul este finalizat, 
întrucât au fost efectuate toate activitățile necesare și nu există nicio neregulă în ceea ce 
privește această investiție. 

În plus, fiind vorba despre o investiție din perioada 2007-2013, nu se poate considera că 
aceasta face parte din investițiile teritoriale integrate ale fondurilor structurale și de investiții 
europene prevăzute pentru Mar Menor, cunoscute sub denumirea de ITI Mar Menor, care au 
fost instituite pentru prima dată pentru perioada 2014-2020.

Concluzie

Petiționarul ar trebui să adreseze ulterioare plângeri sau observații autorității de management, 
și anume Subdireccion General de Gestión del FEDER, Dirección General de Fondos 
Europeos, Ministerio de Hacienda (Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid).


