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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1318/2011, του Erich Müller, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλη 
1 υπογραφή, σχετικά με την ελλιπή τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο: ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό 
τουρισμό» σε σχέση με τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ σε ένα έργο 
τουρισμού στην Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο οι πολωνικές αρχές προέβησαν στην 
επιλογή ενός έργου τουρισμού στην Πολωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρόλο που το έργο του πληρούσε όλες τις απαιτήσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο 
πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο: ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό 
τουρισμό», και κατά κύριο λόγο, τα κριτήρια της προώθησης ενός αειφόρου, υπεύθυνου και 
ποιοτικού τουρισμού, επελέγη ένα άλλο πολύ πιο ακατάλληλο έργο, γεγονός που ο αναφέρων 
αποδίδει στην οικογενειοκρατία και τη διαφθορά, καθώς και σε μεταχείριση που συνεπάγεται 
διακρίσεις λόγω εθνικότητας. Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει το θέμα στη ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της 
απάτης (OLAF), στο δίκτυο SOLVIT και στην Επιτροπή Αναφορών της Bundestag, αλλά 
καθώς το ζήτημα δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα, ζητεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012
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Ο αναφέρων καταγγέλλει ακατάλληλη επιλογή έργων που σχετίζονται με το περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα Mazowieckie, 2007PL161PO011, στην Πολωνία. Ισχυρίζεται ότι 
επιλέχθηκαν έργα τα οποία δεν διαθέτουν το ίδιο υψηλό τεχνικό επίπεδο και τη βιωσιμότητα 
με το έργο που είχε υποβάλει ο ίδιος. Κατηγορεί τις πολωνικές αρχές για διαφθορά. Στην 
καταγγελία του προς την Επιτροπή δηλώνει ότι προτιμήθηκαν έργα σε περιπτώσεις που οι 
υποψήφιοι δέχονταν να καταβάλουν στην αρμόδια αρχή 1–5% του ποσού της 
χρηματοδότησης πλέον του τέλους διεκπεραίωσης. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι υπέστη 
διάκριση λόγω εθνικότητας.

Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στο γραφείο του Επιτρόπου κ. Oettinger, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, στον κ. Thomas Mann, βουλευτή του ΕΚ, 
στην Επιτροπή, στη Γερμανική Πρεσβεία στη Βαρσοβία και στην Επιτροπή Αναφορών της 
Bundestag. Υπέβαλε μια μήνυση στην Ομοσπονδιακή αστυνομία δίωξης του εγκλήματος της 
Γερμανίας στις 20 Νοεμβρίου 2011, και μια δεύτερη στις 27 Νοεμβρίου 2011, κατηγορώντας 
μεταξύ άλλων τον διευθυντή της πολωνικής αρχής η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση 
χρηματοδότησης από την ΕΕ (MJWPU) για υποκίνηση προς στέρηση της ελευθερίας, 
σωματική βλάβη, εξαναγκασμό, εκβιασμό, υλικές ζημίες, ληστεία, παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Καθώς φοβάται για περαιτέρω διακρίσεις 
και αντίποινα ενάντια στην οικογένειά του και τον ίδιο από τις πολωνικές αρχές, ζήτησε να 
μάθει εάν η Επιτροπή είχε αποκαλύψει την ταυτότητά του στις πολωνικές αρχές.

Όσον αφορά την επιλογή έργων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η στήριξη από τα 
διαρθρωτικά ταμεία παρέχεται σύμφωνα με μια προσέγγιση συμπληρωματικότητας και 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους (άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006). Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, η 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι ευθύνη των κρατών μελών, στο 
ενδεικνυόμενο επίπεδο και σύμφωνα με το ιδιαίτερο θεσμικό σύστημα που ισχύει σε κάθε 
κράτος μέλος (άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006).

Τούτο σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των έργων (εκτός από τις 
περιπτώσεις των μεγάλων έργων), καθώς η πτυχή αυτή υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας της 
εθνικής διαχειριστικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιλογές της ευθυγραμμίζονται με 
τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού, τα οποία εγκρίνονται μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή, και ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τη διαχειριστική αρχή να απαντήσει στους ισχυρισμούς που 
έχουν διατυπωθεί από τον καταγγέλλοντα και αναμένει την απάντησή της.

Η Επιτροπή ενημέρωσε γραπτώς τον καταγγέλλοντα στις 19 Ιουνίου 2012 ότι είχε ζητήσει 
από τη διαχειριστική αρχή να απαντήσει σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής και τη 
συμμόρφωση της επιλογής των έργων με τα έγγραφα προγραμματισμού. Ανέφερε επίσης ότι 
θα τον ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα και την περαιτέρω διαδικασία.

Όσον αφορά την κατηγορία της διαφθοράς, αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF), όπου ήδη εκκρεμεί ακόμη μία καταγγελία 
σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή ζήτησε από την OLAF πληροφορίες σχετικά με τα 



CM\1003928EL.doc 3/10 PE500.670v03-00

EL

αποτελέσματα της έρευνας και ανέφερε στην παραπάνω επιστολή προς τον καταγγέλλοντα 
ότι θα τον ενημερώσει μόλις λάβει την απάντηση της OLAF.

Ο καταγγέλλων είχε ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με το ότι είχε υποβάλει μήνυση στην 
Ομοσπονδιακή αστυνομία δίωξης του εγκλήματος στις 20 Νοεμβρίου 2011, την οποία 
επέκτεινε με την επιστολή του, της 27ης Νοεμβρίου 2011, κατηγορώντας τις πολωνικές αρχές 
για διάφορες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Οι περιστάσεις της εν λόγω υπόθεσης αφορούν την 
Επιτροπή στον βαθμό κατά τον οποίο ο καταγγέλλων ζήτησε να μάθει εάν η Επιτροπή είχε 
αποκαλύψει την ταυτότητά του στις πολωνικές αρχές. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε στην 
επιστολή της προς τον καταγγέλλοντα ότι δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του στις πολωνικές 
αρχές, παρά το γεγονός ότι ο καταγγέλλων είχε δώσει την έγκρισή του για κάτι τέτοιο 
(επιστολή της 9ης Μαΐου 2011), και ότι δεν πρόκειται να προβεί σε τέτοια αποκάλυψη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω καταγγελίες.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει δώσει συνέχεια στην καταγγελία κατά τον συνήθη τρόπο. Ζητήθηκε από τις 
πολωνικές αρχές να σχολιάσουν τη συμμόρφωση των επιλεγμένων έργων με τα έγγραφα 
προγραμματισμού και τη διαδικασία επιλογής, και να επιβεβαιώσουν ότι η επιλογή τους 
βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια επιλογής χωρίς διακρίσεις.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, ζητήθηκε από την OLAF να παράσχει τα 
αποτελέσματα της έρευνάς της.

Ο καταγγέλλων έχει λάβει γνώση των ενεργειών αυτών, καθώς και του γεγονότος ότι θα 
ενημερωθεί από την Επιτροπή μόλις η τελευταία λάβει απαντήσεις από τη διαχειριστική αρχή 
και την OLAF.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθούν οι 
έρευνες.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Σε συνέχεια της αναφοράς σχετικά με την επιλογή των έργων που σχετίζονται με το 
περιφερειακό πρόγραμμα Mazowieckie (αρ. αναφ. 2007PL161PO0001) στην Πολωνία, 
ζητήθηκε από τις πολωνικές αρχές να σχολιάσουν τη συμμόρφωση των επιλεγμένων έργων 
και των κριτηρίων επιλογής με τα έγγραφα προγραμματισμού.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και την καταγγελία που κατέθεσε ο αναφέρων 
στην OLAF, ζητήθηκε από την OLAF να παράσχει τα αποτελέσματα της έρευνάς της.

Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων απέστειλε πρόσθετες πληροφορίες, συγκεκριμένα με επιστολή της 
19ης Ιουλίου 2012 στην οποία καταγγέλλει ότι οι εθνικές αρχές, κατά την επιλογή των έργων, 
δεν συμμορφώθηκαν με τα άρθρα 2 (Σκοπός), 4 (Σύγκλιση), 5 (Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση), 6 (Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία) και 10 (Περιοχές 
με γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
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Επιπλέον, απέστειλε δύο ακόμη επιστολές, εκ των οποίων η πρώτη απευθύνεται στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών Cornelia Pieper και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Βουλή, και η δεύτερη στον Πρόεδρο της Πολωνίας.

Στην επιστολή που απηύθυνε στο υπουργείο Εξωτερικών και στη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Βουλή, ο αναφέρων καταγγέλλει την αδράνεια του υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά τις 
διακρίσεις και την παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία. Θεωρεί ότι αυτό 
παραβιάζει το άρθρο 41 παράγραφος 4 (Δικαίωμα χρηστής διοίκησης) και το άρθρο 51 
παράγραφος 1 (Πεδίο εφαρμογής) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βάσει του 
γεγονότος ότι διεξάγεται έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και τη Γενική 
Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την περιφερειακή και την αστική ανάπτυξη (ΓΔ REGIO), 
θεωρεί ήδη ότι υφίστανται σοβαρά αδικήματα και παραβίαση των «δικαιωμάτων της ΕΕ» 
από τις πολωνικές αρχές και ιδίως από την Wojewodschaft Mazovien.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η οικογένειά του υφίσταται συνεχείς διακρίσεις, ψυχολογικό 
εκφοβισμό και παρενοχλήσεις μέσω γραμμάτων/σημειωμάτων και μέσω της θανάτωσης των 
δύο σκυλιών τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε την κόρη του στην απόφαση να φύγει από την 
Πολωνία και να ζήσει στην Γερμανία. Θεωρεί ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα σχεδιαζόμενης 
εκδίωξης από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές και συγκεκριμένα τον δήμαρχο της Pultusk.

Αναφέρεται και πάλι στην ένοπλη ληστεία και στη φυλάκισή του και καταγγέλλει ότι η 
ομοσπονδιακή αστυνομία δίωξης του εγκλήματος της Γερμανίας στο Wiesbaden, το 
περιφερειακό αστυνομικό τμήμα, η αστυνομία στη Fulda, η γερμανική πρεσβεία στην 
Πολωνία και οι πολωνικές δικαστικές αρχές δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια.

Κάνει λόγο για την αναφορά του στο ΕΚ και αναμένει ότι «θα κινηθεί διαδικασία για 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διότι η 
Επιτροπή Αναφορών αναγνώρισε τον κίνδυνο για τον ίδιο και την οικογένειά του» 
Ισχυρίζεται εκ νέου ότι η Επιτροπή αποκάλυψε την ταυτότητά του στις πολωνικές αρχές,
πράγμα που τον έθεσε σε κίνδυνο και προκάλεσε οικονομική ζημία σε αυτόν. Θεωρεί ότι οι 
καταγγελίες του στην OLAF και στη ΓΔ REGIO σχετικά με διακρίσεις των πολωνικών 
αρχών όσον αφορά την άρνηση σύνδεσης του ακινήτου του με το δημόσιο δίκτυο 
υδροδότησης, διαφθορά και κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων, με χορήγηση 
επιδοτήσεων σε έργα αποτελούν την αιτία των συνεχών διακρίσεων και παραβιάσεων των 
«δικαιωμάτων της ΕΕ» από τις πολωνικές αρχές.

Υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση του έργου του στον αριθμό 133 στον κατάλογο των έργων 
προς χρηματοδότηση συνιστά παράβαση των άρθρων 36 (Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος) και 21 παράγραφος 2 (Απαγόρευση διακρίσεων) του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και διάκριση εις βάρος της εταιρείας του και της οικογένειάς του. 
Δεδομένου ότι η ταυτότητά του είναι γνωστή, ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται το άρθρο 11 
παράγραφος 1 (Ελευθερία έκφρασης) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ένα άλλο έργο τοποθετήθηκε στη θέση 7 του καταλόγου, 
παρόλο που το δικό του έργο παρέχει υψηλότερες προδιαγραφές σχετικά με περιβαλλοντικά 
ζητήματα και τον βιώσιμο τουρισμό. 

Ισχυρίζεται ότι, εξαιτίας των διακρίσεων εις βάρους του λόγω εθνικότητας, η Πολωνία δεν 
συμμορφώνεται με τις συνθήκες της ΕΕ που έχει υπογράψει καθώς και με το Χάρτη των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Αναφέρει επίσης ότι «δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας» λόγω της εικαζόμενης παράβασης των 
άρθρων 6 παράγραφος 1, 7 παράγραφος 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), τον μη σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και των αρχών του κράτους δικαίου. Διατηρεί το δικαίωμα να 
δημοσιοποιήσει το γεγονός σε περίπτωση περαιτέρω αδράνειας.

Η δεύτερη επιστολή αποτελεί ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο της Πολωνίας. Δεδομένου ότι 
εκκρεμεί η καταγγελία στη ΓΔ REGIO, η ΓΔ REGIO έλαβε την επιστολή στις 25 Μαρτίου 
2013 με την αντίδραση του αναφέροντα στην επιστολή που απέστειλε η ΓΔ REGIO πριν από 
την περάτωση της εξέτασης στις 21 Μαρτίου 2013. Η επιστολή αποτελείται από 29 σελίδες. 
Επιπλέον, ο αναφέρων αναφέρει ότι αντίγραφο της ανοικτής επιστολής έχει διαβιβαστεί προς 
ενημέρωση στην OLAF, τον Πρόεδρο του ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας/κ. Regling και ότι διαβιβάστηκαν περαιτέρω 
πληροφορίες στην Καγκελάριο της Γερμανίας κα Μέρκελ και στην επιτροπή αναφορών της 
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Ο αναφέρων έστειλε ορισμένα «τεκμήρια» σχετικά με την εικαζόμενη εκδίωξη της 
οικογένειάς του μέσω της καταπάτησης της περιουσίας του, της φυλάκισης και της ληστείας, 
χωρίς διερεύνηση από τις γερμανικές και πολωνικές ποινικές και δικαστικές αρχές από τον 
Νοέμβριο του 2011, την παράβαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του άρθρου 6 παράγραφος 1 
και του άρθρου 7 της ΣΕΕ.

Καταγγέλλει την άρνηση σύνδεσης του ακινήτου του με το δημόσιο δίκτυο υδροδότησης 
(παράβαση του άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
άρθρου 21 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και της 
ελευθερίας εγκαταστάσεως). Θεωρεί ότι, λόγω του ότι κατέχει οικοδομική άδεια, η απόφαση 
αυτή είναι αυθαίρετη και αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκδίωξή του. Παράλληλα, 
καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας και το εύρος των αρμοδιοτήτων του δημάρχου της 
Pultusk.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά την επιλογή των έργων, η Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις με την αρμόδια 
διαχειριστική αρχή, η οποία δήλωσε ότι κύριος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Boby με τη δημιουργία ενός τουριστικού 
συγκροτήματος. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι ήταν η αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού 
και της τοποθεσίας της κοινότητας, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας, η παράταση της διαμονής τουριστών 
στην κοινότητα, η προώθηση της κοινότητας και η προσαρμογή των τουριστικών υποδομών 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής καθαυτά 
αξιολογούνται και εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης. Η σύνθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης αποφασίζεται από το κράτος μέλος κατόπιν συμφωνίας με τη διαχειριστική 
αρχή. Εάν το ζητήσει η Επιτροπή ή η διαχειριστική αρχή, εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί 
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να συμμετέχει σε συμβουλευτικό ρόλο (άρθρο 64 του ίδιου κανονισμού).

Τα κριτήρια επιλογής του προαναφερθέντος προγράμματος εγκρίθηκαν από την επιτροπή 
παρακολούθησης. Η επιλογή των έργων βασίστηκε σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων. Οι πρώτες 
δύο κατηγορίες αποτελούν τυπικά κριτήρια και κριτήρια που αφορούν την ύπαρξη ορισμένων 
εγγράφων σχετικά με το περιβάλλον και εξακριβώθηκε μόνο εάν πληρούνται ή όχι. Μόνο η 
τρίτη κατηγορία, δηλαδή τα στρατηγικά κριτήρια, αξιολογήθηκε με βαθμολόγηση. Στο 
πλαίσιο αυτό, η διαχειριστική αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία συνάδουν 
με τους δεδηλωμένους στόχους του έργου: το εύρος της τουριστικής προσφοράς, τον αριθμό 
των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, τη συμβολή του έργου στη διάθεση υποδομών για 
άτομα με αναπηρίες, τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, 
την εταιρική σχέση και τη διατήρηση της κληρονομιάς. Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην 
επιλογή των έργων και τη βαθμολόγηση καθεαυτή, αλλά δεν εντοπίζει κάποιο πρόβλημα στα 
κριτήρια ως έχουν.

Όσον αφορά την επιλογή των έργων, ο αναφέρων ενημερώθηκε σχετικά με την επιμερισμένη 
διαχείριση και τις ευθύνες του εκάστοτε εταίρου, καθώς και τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης με τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τη συμμόρφωσή 
τους με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος μέσω επιστολής της 21ης Μαρτίου 
2013.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, ζητήθηκε η γνώμη της OLAF, στην οποία ο 
αναφέρων έστειλε επιστολή την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Η OLAF τόνισε ότι δεν είναι αρμόδια 
να αναλάβει δράση για να επηρεάσει την εξουσία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών, 
εκτός αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απάτης ή σοβαρών παρατυπιών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι η OLAF 
δεν εντόπισε επαρκείς σχετικές ενδείξεις όσον αφορά την αίτηση για χρηματοδότηση του 
αναφέροντα στην επιστολή του της 1ης Σεπτεμβρίου 2010, η OLAF απεύθυνε στον 
αναφέροντα επιστολή στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, με την οποία παρέπεμψε τον αναφέροντα 
στη ΓΔ που είναι αρμόδια για την περιφερειακή και αστικής πολιτική και δεν ξεκίνησε 
έρευνα. 

Η ΓΔ που είναι αρμόδια για την περιφερειακή και αστική πολιτική ενημερώθηκε σχετικά 
μόλις στις 22 Φεβρουαρίου 2013 και ενημέρωσε τον αναφέροντα στις 21 Μαρτίου, ο οποίος 
είχε ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από την OLAF με επιστολή της 29ης Σεπτεμβρίου 2010.

Όσον αφορά την εικασία μη συμμόρφωσης με τα προαναφερθέντα άρθρα του κανονισμού 
(ΕΚ) 1080/2006, όλα αυτά καθορίζουν τον σκοπό και τους διαφορετικούς στόχους που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Επιπλέον, το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ορίζει ότι το κράτος μέλος 
παρουσιάζει ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
βοήθεια από τα ταμεία συνάδει με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη 
συνοχή. Το κράτος μέλος καταρτίζει το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς διεξάγοντας 
διάλογο με την Επιτροπή για τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης. Τα προγράμματα καθαυτά 
καλύπτουν μόνον έναν από τους τρεις στόχους (άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006). Το αντίστοιχο πρόγραμμα λαμβάνει συνεισφορά από το ΕΤΠΑ μόνο στο 
πλαίσιο του στόχου σύγκλισης. Η Επιτροπή αξιολόγησε το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 
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32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και αποφάσισε ότι συνεισφέρει τους 
στόχους και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνοχή.

Εντούτοις, όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί συμμόρφωσης της επιλογής των έργων με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού σχετίζονται με το ΕΤΠΑ και δεν υποκαθιστούν τους 
βασικούς κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, οι οποίοι περιλαμβάνουν γενικές 
διατάξεις για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα το άρθρο 60, το οποίο ορίζει ότι η 
διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος. Αυτό 
συνεπάγεται επίσης τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωσή τους, καθ’ όλη 
την περίοδο υλοποίησής τους, με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διακρίσεων, ψυχολογικού εκφοβισμού, παρενοχλήσεων 
και εκδίωξης, ελευθερίας έκφρασης, ελευθερίας εγκαταστάσεως και σχετικών παραβιάσεων 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το ζήτημα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της ΓΔ REGIO και δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί από αυτήν. 

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντα περί αποκάλυψης της ταυτότητάς του στις 
πολωνικές αρχές και ότι σε αυτό οφείλονται οι εν λόγω εικασίες, η ΓΔ REGIO ενημέρωσε 
ήδη τον αναφέροντα με επιστολή της 19ης Ιουνίου 2012 ότι δεν αποκάλυψε την ταυτότητά 
του και ούτε σκοπεύει να την αποκαλύψει, παρόλο που ο ίδιος έδωσε τη συγκατάθεσή του με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 9 Μαΐου 2011.

Η ΓΔ REGIO εξήγησε επίσης στον αναφέροντα, με επιστολή της 19ης Ιουνίου 2012, ότι η 
Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να τον συμβουλέψει σχετικά με νομικές ενέργειες και του 
σύστησε να αναζητήσει νομική συνδρομή. Παρομοίως, οι ισχυρισμοί περί αδράνειας του 
υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας και των γερμανικών και πολωνικών ποινικών και 
δικαστικών αρχών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Σε σχέση με την άρνηση σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο υδροδότησης, η Επιτροπή εξήγησε 
στον αναφέροντα, σε επιστολή της 19ης Ιουνίου 2012, ότι αυτό εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο 
και πρέπει να διευθετηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Συμπεράσματα

Σε σχέση με την εκκρεμούσα καταγγελία επί του θέματος, η ΓΔ που είναι αρμόδια για την 
περιφερειακή και αστική πολιτική ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με τις πληροφορίες 
που υπέβαλε η διαχειριστική αρχή και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να 
παρέμβει στην επιλογή των έργων. Ο αναφέρων ενημερώθηκε επίσης σχετικά με την έκβαση 
της καταγγελίας του στην OLAF (επιστολή της 29ης Σεπτεμβρίου 2010) και ξανά από τη ΓΔ 
που είναι αρμόδια για την περιφερειακή και αστική πολιτική (επιστολή της 21ης Μαρτίου 
2013).

Η εκκρεμούσα καταγγελία θα εξεταστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της Επιτροπής για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών. Ο αναφέρων έστειλε απάντηση με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2013 
στην επιστολή πριν από την περάτωση της εξέτασης με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2013 και 
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αφού εξεταστεί η απάντηση αυτή θα αναληφθεί η δέουσα δράση.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013.

Στις 25 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την απάντηση του αναφέροντος στην 
επιστολή που του απέστειλε στις 21 Μαρτίου 2013 πριν από την περάτωση της εξέτασης. 
Στην επιστολή του ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι όλα τα έργα που έχουν κατασκευαστεί στην 
περιοχή Mazovien από το 2007, με σκοπό την προώθηση του βιώσιμου και ποιοτικού 
τουρισμού, δεν συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Εν προκειμένω, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο έργο στην πόλη Myszyniec. Ισχυρίζεται 
ότι, σύμφωνα με συζήτηση που είχε με τον αρμόδιο μηχανικό, το εν λόγω έργο δεν είχε 
σχεδιαστεί αρχικά ως τουριστικό κέντρο αλλά ως λαϊκή αγορά. Εξ όσων γνωρίζει, η αρμόδια 
αρχή της Βαρσοβίας, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), 
ενέκρινε τη χορήγηση ποσού ύψους 28.000.000 ζλότι ενώ, σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
επένδυση που απαιτείται για το εν λόγω έργο δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 ζλότι.

Επιπλέον, καταγγέλλει το γεγονός ότι τα έργα υποβάλλονται μόνο σε διοικητικό έλεγχο, ενώ 
οι επιδοτήσεις που χορηγούνται και καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στηρίζονται σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την προοριζόμενη χρήση τους. Υπογραμμίζει 
ότι, καθώς οι αρχές είναι διεφθαρμένες, οι εκθέσεις που υποβάλλουν δεν θα μπορούσαν παρά 
να περιέχουν ψευδή στοιχεία.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, στην Πολωνία, οικισμοί με κτήρια κατοικιών δηλώνονται ψευδώς 
και χρηματοδοτούνται ως τουριστικά κέντρα, και ότι στη συνέχεια οι εν λόγω κατοικίες 
πωλούνται σε ιδιώτες σε χαμηλές τιμές. Επιπλέον, ο αναφέρων επαναλαμβάνει τους 
ισχυρισμούς του περί διαφθοράς, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και πιο συγκεκριμένα σε σχέση 
με τις αρχές έγκρισης και ελέγχου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι αρμόδιες για την Πολωνία υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ενημερωθεί για τους 
ισχυρισμούς που αφορούν το έργο στη Myszyniec. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει τη δυνατότητα δημοσιονομικών διορθώσεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 98 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών, καθώς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων 
δημοσιονομικών διορθώσεων εφόσον προκύψουν στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβαίνει σε δημοσιονομικές διορθώσεις εάν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις αυτές.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για το έργο στη Myszyniec, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής απευθύνθηκαν στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η εν λόγω αρχή ενημέρωσε 
την Επιτροπή ότι το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνίσταται στην κατασκευή ενός 
αθλητικού και ψυχαγωγικού κέντρου συνολικής επιφάνειας 8,23 εκταρίων το οποίο 
αποτελείται από δύο συγκροτήματα.
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Το ένα συγκρότημα, επιφάνειας 4,43 εκταρίων, βρίσκεται κοντά στον ταμιευτήρα του 
Wykrot και περιλαμβάνει έναν ξενώνα δυναμικότητας 25 κλινών καθώς και αίθουσες 
συνεδριάσεων, χώρους για πικνίκ, παιδότοπους, ένα φυσικό μονοπάτι, αθλητικές 
εγκαταστάσεις με γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, γήπεδα τένις, τοίχο αναρρίχησης, 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ, μια πισίνα για παιδιά καθώς και χώρους κατασκηνώσεων 
με παροχή ρεύματος και νερού. Το δεύτερο συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας 3,8 εκταρίων, 
βρίσκεται στη Myszyniec και αποτελείται από μια μικρή λίμνη με δύο γέφυρες, επιπλέον 
γήπεδα πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους καθώς και ένα μικρό πάρκο με σιντριβάνια και 
κιόσκια, παγκάκια και τραπέζια. Ο σχεδιασμός αμφότερων των συγκροτημάτων προβλέπει τη 
δημιουργία απαραίτητων υποδομών όπως είναι οι δρόμοι, οι χώροι στάθμευσης, η παροχή 
νερού και η αποχέτευση.

Επίσης, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία σε όλες τις εγκαταστάσεις. Αμφότερα τα συγκροτήματα έχουν σχεδιαστεί με 
γνώμονα την αυξανόμενη σημασία του τουρισμού και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
της κοινότητας της Myszyniec. Ως εκ τούτου, ανταποκρίνονται τόσο στον κύριο στόχο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ήτοι τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της περιοχής, όσο και στον ειδικό στόχο του άξονα 
προτεραιότητας 6 του επιχειρησιακού προγράμματος, ήτοι τη χρήση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων για την ανάπτυξη του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. Η συνολική αξία 
των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 27.572.592,08 ζλότι εκ των οποίων τα 
17.365.218,48 προβλέπεται να καλυφθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί αιτήσεις 
πληρωμής για το ποσό των 13.969.147,68 ζλότι εκ των οποίων τα 8.797.769,21 προέρχονται 
από το ΕΤΠΑ.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί ανεπάρκειας ελέγχου, πρέπει να σημειωθεί ότι στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία προβλέπεται σύστημα 
ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν διάφορες εθνικές αρχές και η Επιτροπή και το οποίο τους 
επιβάλλει τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα κράτη 
μέλη είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων ενώ 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου έχουν οργανωθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 62 του εν λόγω κανονισμού και ότι λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. 
Βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 1 του προαναφερόμενου κανονισμού, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
και επίσης ότι, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και την ετήσια γνώμη της ελεγκτικής 
αρχής, τα συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Όσον αφορά τις πληρωμές, το άρθρο 61 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι η αρχή 
πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την υποβολή πιστοποιημένων δηλώσεων 
δαπανών και αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή. Η εν λόγω αρχή πιστοποιεί ότι η δήλωση 
δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων και ότι 
στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά. Πιστοποιεί επίσης ότι οι δηλωθείσες δαπάνες 
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πραγματοποιήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα και τηρούν τους ισχύοντες ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες.

Συμπεράσματα

Ο αναφέρων ενημερώθηκε για την απάντηση της διαχειριστικής αρχής σχετικά με το έργο 
στη Myszyniec, καθώς και για το σύστημα ελέγχου και τις συντρέχουσες αρμοδιότητες που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Καθώς οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα στις 25 Μαρτίου 2013 δεν 
παρέχουν στοιχεία για την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
των κανονισμών που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της 
ενωσιακής νομοθεσίας, η Επιτροπή αποφάσισε την περάτωση της αναφοράς και ενημέρωσε 
σχετικά τον αναφέροντα με επιστολή που απέστειλε στις 19 Ιουνίου 2013.


