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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1318/2011, imressqa minn Erich Müller, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, b’firma waħda, dwar in-nuqqas ta’ konformità mal-linji gwida 
fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Politika ġdida għat-turiżmu fl-Ewropa 
– l-aqwa destinazzjoni fid-dinja” fir-rigward ta’ għoti ta’ fondi tal-UE għal 
proġett turistiku fil-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod li bih l-awtoritajiet Pollakki ttrattaw l-għażla ta’ proġett 
turistiku fil-Polonja ffinanzjat mill-UE. Il-petizzjonant isostni li minkejja li l-proġett tiegħu 
ssodisfa r-rekwiżiti u l-linji gwida kollha msemmija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Politika ġdida għat-turiżmu fl-Ewropa – l-aqwa destinazzjoni fid-dinja” u l-ewwel u qabel 
kollox il-kriterji għall-promozzjoni ta’ turiżmu sostenibbli, responsabbli u ta’ kwalità, 
intgħażel proġett ieħor li kien ħafna inqas adattat, ħaġa li l-petizzjonant isostni li hija riżultat 
ta’ nepotiżmu u korruzzjoni, kif ukoll ta’ diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità. Il-
petizzjonant diġà ressaq il-każ quddiem id-DĠ REGIO tal-Kummissjoni Ewropea; l-OLAF; 
is-SOLVIT u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet Federali Ġermaniż, iżda billi l-każ għadu ma ġiex 
iċċarat, qiegħed jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-għażla mhux xierqa ta’ proġetti relatati mal-programm 
operattiv reġjonali Mazowieckie, 2007PL161PO011, fil-Polonja. Hu qed jallega li l-proġetti li 
ġew magħżula ma jipprovdux l-istandards tekniċi għoljin u s-sostenibbiltà li jipprovdi l-
proġett li ppreżenta hu. Hu qed jakkuża lill-awtoritajiet Pollakki b’korruzzjoni. Fl-ilment 
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tiegħu lill-Kummissjoni huwa ddikjara li ngħatat preferenza lil proġetti fejn l-applikant kien 
lest li jħallas żejjed bejn 1 % u 5 % tal-ammont tal-fondi lill-awtorità flimkien mal-ħlas għall-
ipproċessar. Barra minn hekk, huwa jallega li saret diskriminazzjoni kontrih minħabba n-
nazzjonalità tiegħu.

Il-petizzjonant ilmenta wkoll mal-kabinett tal-Kummissarju Oettinger, mal-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi, ma’ Thomas Mann, MPE, mal-Kummissjoni, mal-Ambaxxata Ġermaniża 
f’Varsavja u mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet Federali Ġermaniż. Huwa rrapporta reat lill-
Uffiċċju tal-Pulizija Kriminali Federali Ġermaniża fl-20 ta’ Novembru 2011 u t-tieni darba 
fis-27 ta’ Novembru 2011 u akkuża, fost l-oħrajn, lid-Direttur tal-awtorità Pollakka nkarigata 
bl-għoti tal-fondi tal-UE (MJWPU) b’inċitament għal ċaħda tal-libertà, korriment personali, 
sfurzar, rikatt, ħsara lill-proprjetà, serq, ksur tad-drittijiet tal-bniedem u bi ksur tal-liġi tal-UE. 
Minħabba li jinsab inkwetat li jistgħu jseħħu diskriminazzjoni ulterjuri u azzjonijiet ta’ tpattija 
kontra l-familja tiegħu u kontrih stess mill-awtoritajiet Pollakki, huwa staqsa jekk il-
Kummissjoni żvelatx l-identità tiegħu lill-awtoritajiet Pollakki.

Rigward is-selezzjoni tal-proġetti, għandu jiġi kkunsidrat li l-assistenza mill-Fondi Strutturali 
hija pprovduta skont approċċ ta’ kumplimentarjetà u sħubija bejn il-Kummissjoni Ewropea u 
l-Istati Membri, filwaqt li jitqiesu s-setgħat rispettivi tagħhom (l-Artikolu 11 tar-Regolament 
(KE) Nru 1083/2006). F’dan il-kuntest, u fir-rigward tal-principju tas-sussidjarjetà, l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet kofinanzjati hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri, fil-livell 
l-aktar xieraq u skont is-sistema istituzzjonali ta’ kull Stat Membru (l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006).

Dan ifisser li l-Kummissjoni ma tintervjenix fl-għażla tal-proġetti (ħlief għal proġetti 
ewlenin), peress li din taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtorità ta’ ġestjoni nazzjonali, sakemm l-
għażliet tagħha jkunu konformi mal-prinċipji stabbiliti fid-dokumenti ta’ programmazzjoni 
adottati b’konsultazzjoni mal-Kummissjoni, u li dawn ikunu konformi mar-regoli tal-UE u 
mar-regoli nazzjonali applikabbli.

Il-Kummisjoni talbet lill-awtorità ta’ ġestjoni biex tirrispondi għal dawn l-allegazzjonijiet li 
tressqu mill-petizzjonant u tistenna t-tweġiba tagħha.

Il-Kummissjoni kitbet lill-petizzjonant fid-19 ta’ Ġunju 2012 u għarrfitu li l-Kummissjoni 
staqsiet lill-awtorità ta’ ġestjoni biex tirrispondi fir-rigward tal-proċess tal-għażla u l-
konformità tal-għażla tal-proġetti mad-dokumenti ta’ programmazzjoni. Ġie indikat ukoll li 
hu kien se jiġi infurmat rigward ir-riżultati u rigward kwalunkwe proċeduri ulterjuri relatati.

Fir-rigward tal-akkuża ta’ korruzzjoni, din taqa’ taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) fejn diġà jinsab pendenti lment ieħor f’dan ir-rigward. Il-Kummissjoni 
staqsiet lill-OLAF għal informazzjoni dwar ir-riżultati tal-investigazzjoni tagħhom u fl-ittra 
msemmija hawn fuq indikat lill-petizzjonant li hu kien se jiġi infurmat meta toħroġ it-tweġiba 
tal-OLAF.

Il-petizzjonant informa lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tiegħu rigward ir-reati lill-Uffiċċju 
tal-Pulizija Kriminali Federali Ġermaniża fl-20 ta’ Novembru 2011, liema rapport estenda bl-
ittra tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2011 li biha akkuża lill-awtoritajiet Pollakki b’diversi atti 
kriminali serji. Il-fatti ta’ dan il-każ jirrigwardaw lill-Kummissjoni sa fejn il-petizzjonant 



CM\1003928MT.doc 3/9 PE500.670v03-00

MT

staqsa jekk il-Kummissjoni żvelatx l-identità tiegħu lill-awtoritajiet Pollakki. Fl-ittra tagħha 
lill-petizzjonant, il-Kummissjoni kkonfermat li ma żvelatx l-identità tiegħu lill-awtoritajiet 
Pollakki, minkejja l-fatt li l-petizzjonant kien ta l-approvazzjoni tiegħu sabiex isir hekk (ittra 
tad-9 ta’ Mejju 2011) u li ma kinitx se tiżvelaha, wara li qieset l-akkużi msemmija hawn fuq.

Konklużjonijiet

L-ilment qed jiġi segwit bil-mod normali. L-awtoritajiet Pollakki ġew mitluba biex 
jikkummentaw dwar il-konformità tal-proġetti magħżula mad-dokumenti ta’ 
programmazzjoni u mal-proċess tal-għażla, u biex jikkonfermaw li l-għażla tagħhom kienet 
ibbażata fuq kriterji tal-għażla oġġettivi u mhux diskriminatorji.

Fir-rigward tal-allegazzjoni ta’ korruzzjoni, l-OLAF ġew mitluba għar-riżultati tal-
investigazzjoni tagħhom.

Il-petizzjonant ġie infurmat dwar din l-azzjoni u dwar il-fatt li kien se jkun infurmat mill-
Kummissjoni wara li tkun irċeviet risposta mill-awtorità ta’ ġestjoni u mill-OLAF.

Il-Kummissjoni se tirrapporta lura lill-Parlament Ewropew wara li tagħlaq l-
investigazzjonijiet.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ April 2013

Wara l-petizzjoni li tikkonċerna l-għażla ta’ proġetti relatata mal-programm reġjonali 
Mazowieckie, [ref: 2007PL161PO0001] fil-Polonja, l-awtoritajiet Pollakki ntalbu 
jikkummentaw dwar il-konformità tal-proġetti magħżula u l-kriterji tal-għażla mad-dokumenti 
ta’ programmazzjoni.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni u l-ilment tal-petizzjonant imnedija mal-OLAF, 
dan tal-aħħar ġie mitlub ir-riżultati tal-investigazzjoni tagħhom.

Sadanittant il-petizzjonant bagħat informazzjoni ulterjuri, partikolarment permezz tal-ittra tad-
19 ta’ Lulju 2012 fejn jilmenta dwar in-nuqqas ta’ konformità fl-għażla ta’ proġetti mill-
awtoritajiet nazzjonali mal-Artikoli 2 (Skop), 4 (Konverġenza), 5 (Kompetittività reġjonali u 
impjiegi), 6 (Kooperazzjoni territorjali Ewropea) u 10 (Żoni bi żvantaġġi ġeografiċi u 
naturali) tar-Regolament (KE) 1080/2006.

Barra minn hekk, huwa bagħat żewġ ittri differenti; waħda hija indirizzata lill-Ministru tal-
Istat tad-Dipartiment għall-Affarijiet Barranin Cornelia Pieper u l-Parlament Federali 
Ġermaniż, u l-oħra hija indirizzata lill-President Pollakk.

Fl-ittra tiegħu lid-Dipartiment għall-Affarijiet Barranin u l-Parlament Federali Ġermaniż, il-
petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ azzjoni tad-Dipartiment għall-Affarijiet Barranin 
dwar id-diskriminazzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Polonja. Huwa jqis li dan huwa 
ksur tal-Artikoli 41(4) (Id-dritt għal amministrazzjoni tajba) u 51(1) (Ambitu) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali. Ibbażat fuq il-fatt li hemm investigazzjoni mill-Parlament Ewropew 
(PE) u d-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp Reġjonali u Urban (DĠ REGIO) huwa diġà 
jassumi reati serji u ksur tad-“drittijiet tal-UE” mill-awtoritajiet Pollakki u, b’mod partikolari, 
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mill-Wojewodschaft Mazovien.

Barra minn hekk, huwa jallega diskriminazzjoni kontinwa, terrur psikoloġiku u fastidju fuq il-
familja tiegħu permezz ta’ ittri/noti żgħar kif ukoll il-qtil taż-żewġt iklieb tagħhom. Dan 
wassal għad-deċiżjoni tat-tifla tiegħu li titlaq mill-Polonja u tmur tgħix il-Ġermanja. Huwa 
jqis li dan huwa l-ewwel pass għall-espulsjoni ppjanata mill-awtoritajiet Pollakki responsabbli 
u, b’mod partikolari, s-sindku ta’ Pultusk.

Huwa jirreferi għal darb’oħra għas-serq armat u l-priġunerija tiegħu u jilmenta li l-Uffiċċju 
tal-Pulizija Kriminali Federali Ġermaniża f’Wiesbaden, l-Uffiċċju tal-Pulizija Kriminali 
Reġjonali, il-pulizija f’Fulda, l-ambaxxata Ġermaniża fil-Polonja u l-awtoritajiet ġudizzjarji 
Pollakki ma ħadu l-ebda azzjoni.

Huwa jirreferi għall-petizzjoni tiegħu lill-PE u jistenna li “proċediment għall-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiġi mnedija minħabba li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet irrikonoxxa l-periklu għall-familja tiegħu u għalih innifsu”. Għal darb’oħra 
jallega li l-Kummissjoni żvelat l-identità tiegħu lill-awtoritajiet Pollakki li kkawżaw periklu u 
telf finanzjarju għalih. Huwa jqis l-ilmenti tiegħu lill-OLAF u DĠ REGIO dwar id-
diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Pollakki li rrifjutaw il-konnessjoni tal-proprjetà tiegħu mal-
provvista pubblika tal-ilma, il-korruzzjoni u l-misapproprjazzjoni ta’ flus miġbura mit-taxxi 
minn sussidji mogħtija lil proġetti bħala r-raġuni għad-diskriminazzjoni kontinwa u l-ksur tad-
“drittijiet tal-UE” mill-awtoritajiet Pollakki.

Huwa jqis it-tqegħid tal-proġett tiegħu bħala n-numru 133 fil-lista ta’ proġetti li għandhom 
jiġu ffinanzjati bħala ksur tal-Artikoli 36 (Aċċess ta’ servizzi ta’ interess ġenerali) u 21(2) 
(Nondiskriminazzjoni) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u diskriminazzjoni kontra l-
kumpanija tiegħu u l-familja tiegħu. Peress li l-identità tiegħu hija magħrufa, huwa jallega 
ksur tal-Artikolu 11(1) (Libertà ta’ espressjoni) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Barra 
minn hekk, jilmenta dwar proġett ieħor li ġie mqiegħed fin-numru 7 fil-lista, anki jekk il-
proġett tiegħu jipprovdi standards ogħla dwar aspetti ambjentali u turiżmu sostenibbli. 

Huwa jsostni li l-Polonja, billi tiddiskrimina kontrih fuq il-bażi ta’ nazzjonalità, ma 
tikkonformax mat-trattati tal-UE li ffirmat kif ukoll mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Huwa jsemmi wkoll li “ma jeskludix li 
japplika lill-KE għall-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur kontra l-Polonja” minħabba l-ksur allegat tal-
Artikoli 6(1), 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), in-nuqqas ta’ rispett għad-
demokrazija, in-nuqqas ta’ rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif 
ukoll il-prinċipji tal-Istat tad-Dritt. Huwa jirriżerva wkoll id-dritt li joħroġ pubblikament jekk 
ikun hemm aktar nuqqas ta’ attività.

It-tieni ittra hija ittra miftuħa lill-President Pollakk. Peress li l-ilment lid-DĠ REGIO għadu 
pendenti, id-DĠ REGIO rċeviet din l-ittra bir-reazzjoni tal-petizzjonant, nhar il-
25 ta’ Marzu 2012, għall-ittra ta’ qabel l-għeluq mid-DĠ REGIO tal-21 ta’ Marzu 2012. Din 
l-ittra tikkonsisti f’29 paġna. Barra minn hekk, il-petizzjonant isemmi li kopja tal-ittra miftuħa 
ntbagħtet għall-informazzjoni lill-OLAF, il-President tal-PE, il-Kunsill Ewropew u l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà/Sur Regling u li ġiet mibgħuta aktar informazzjoni lill-
Kanċillier Ġermaniża Ms Merkel u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Federali 
Ġermaniż.
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Il-petizzjonant bagħat xi “dokumentazzjoni” dwar l-espulsjoni allegata tal-familja tiegħu 
kkawżata minn vjolazzjoni tal-proprjetà tiegħu, priġunerija u serq, mingħajr kjarifika mill-
awtoritajiet kriminali u ġudizzjarji Ġermaniżi u Pollakki minn Novembru 2011, il-ksur tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kif 
ukoll l-Artikoli 6(1) u 7 tat-TUE.

Huwa jilmenta dwar ir-rifjut li jgħaqqdu l-proprjetà tiegħu mal-provvista pubblika tal-ilma 
(ksur tal-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 21(2) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll il-libertà ta’ stabbiliment). Peress li għandu 
permess għall-bini, huwa jqis dan bħala arbitrarju u l-ewwel pass għall-espulsjoni. Barra minn 
hekk, jilmenta dwar in-nuqqas ta’ trasparenza u l-firxa tal-kompetenzi tas-sindku ta’ Pultusk.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-għażla, il-Kummissjoni kkonsultat mal-awtorità ta’ ġestjoni responsabbli li 
ddeskriviet il-ħolqien ta’ faċilitajiet turistiċi għall-komunità Boby billi tibni kumpless 
turistiku bħala l-għan ewlieni tal-proġett. Għanijiet aktar speċifiċi kienu l-użu tal-potenzjal 
tat-turiżmu u l-post tal-komunità, l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun billi jinħolqu impjiegi u 
tiżdied l-attrazzjoni, l-estensjoni tat-turiżmu tibqa’ fil-komunità, il-promozzjoni tal-kumunità 
u l-adattament tal-offerta ta’ turiżmu għall-persuni b’diżabilità.

Skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) 1083/2006, l-għażla tal-kriterji nnifishom huma 
evalwati u approvati mill-kumitat ta’ monitoraġġ. Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ 
hija deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-awtorità ta’ ġestjoni. Fuq talba tal-Kummissjoni jew 
il-kumitat ta’ monitoraġġ, rappreżentant tal-Kummissjoni jista’ jipparteċipa fi rwol 
konsultattiv (l-Artikolu 64 tal-istess regolament).

Il-kriterji tal-għażla tal-programm imsemmi hawn fuq ġew approvati mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ. L-għażla tal-proġetti kienet ibbażata fuq tliet kategoriji ta’ kriterji. L-ewwel żewġ 
kategoriji huma kriterji formali u kriterji li jikkonċernaw l-eżistenza ta’ ċerti dokumenti 
rilevanti ambjentalment. Il-preżenza tagħhom biss ġiet iċċekkjata. Valutazzjoni ta’ punteġġ 
ġiet magħmula biss fit-tielet kategorija, dwar kriterji strateġiċi. F’dan ir-rigward, il-kriterji li 
ġejjin, li huma konsistenti mal-għanijiet iddikjarati tal-proġett, ġew meqjusa mill-awtoritajiet 
ta’ ġestjoni: l-ambitu tal-offerta turistika, in-numru ta’ impjiegi maħluqa, il-kontribuzzjoni tal-
proġett għad-disponibbiltà ta’ infrastruttura għal persuni b’diżabilità, l-impatt 
soċjoekonomiku fuq iż-żona fejn il-proġett jitwettaq, sħubija u konservazzjoni tal-patrimonju. 
Il-Kummissjoni ma tintervjenix fl-għażla ta’ proġetti u l-punteġġ innifsu. Madankollu, il-
Kummissjoni ma tara ebda problema ma’ dawn il-kriterji bħala tali.

Fir-rigward tal-għażla ta’ proġetti, il-petizzjonant ġie infurmat dwar il-ġestjoni kondiviża u r-
responsabbiltajiet ta’ kull imsieħeb rispettiv kif ukoll ir-riżultati tal-konsultazzjoni tal-awtorità 
ta’ ġestjoni dwar il-kriterji tal-għażla u l-konformità tagħhom mal-għanijiet tal-programm 
operattiv permezz ta’ ittra tal-21 ta’ Marzu 2013.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni, l-OLAF – li l-petizzjonant kien indirizza hu 
nnifsu permezz ta’ ittra tal-1 ta’ Settembru 2010 – ġie kkonsultat. L-OLAF irrimarka li 
m’għandux il-kompetenza li jieħu passi biex jinfluwenza s-setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
tal-Istati Membri, sakemm ma jkunx hemm evidenza konklużiva ta’ frodi jew irregolaritajiet 
kbar li jistgħu jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Billi l-OLAF ma sabx 
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indikazzjoni biżżejjed ta’ dan fir-rigward tal-applikazzjoni għall-finanzjament tal-petizzjonant 
fl-ittra tiegħu tal-1 ta’ Settembru 2010, l-OLAF, permezz ta’ ittra tad-29 ta’ Settembru 2010, 
irrefera lill-petizzjonant lid-DĠ Reġjonali u l-Politika Urbana u ma fetaħx investigazzjoni. 

Id-DĠ Reġjonali u l-Politika Urbana ġew infurmati biss b’dan fit-22 ta’ Frar 2013 u infurmaw 
lill-petizzjonant, li kien diġà rċieva din l-informazzjoni mill-OLAF permezz ta’ ittra tad-
29 ta’ Settembru 2010, fl-21 ta’ Marzu.

Dwar l-allegazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità mal-Artikoli msemmija hawn fuq tar-
Regolament (KE) 1080/2006 ilkoll jiddefinixxu l-iskop u l-għanijiet differenti ffinanzjati mill-
FEŻR.

Barra minn hekk, l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) 1083/2006 jipprovdi li l-Istat Membru 
jippreżenta qafas nazzjonali ta’ referenza strateġika li għandu jiżgura li l-għajnuna mill-Fondi 
tkun konsistenti mal-linji gwida strateġiċi tal-Unjoni Ewropea dwar il-koeżjoni. L-Istat 
Membru jipprepara l-qafas nazzjonali ta’ referenza strateġika fi djalogu mal-Kummissjoni 
biex jiġi żgurat approċċ komuni. Il-programmi nnifishom għandhom ikopru biss wieħed mit-
tliet għanijiet (l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) 1083/2006). Il-programm rispettiv 
jirċievi kontribuzzjoni mill-FEŻR biss taħt l-objettiv ta’ konverġenza. Il-Kummissjoni 
evalwat il-programm skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament (KE) 1083/2006 u ddeterminat li 
jikkontribwixxi għall-għanijiet u l-linji gwida strateġiċi tal-Unjoni Ewropea dwar il-koeżjoni.

Madankollu, fir-rigward tal-allegazzjonijiet dwar il-konformità tal-għażla tal-proġetti mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 1080/2006 għandu jiġi mfakkar li d-dispożizzjonijiet 
speċifiċi ta’ dan ir-Regolament jirrigwardaw il-FEŻR, u ma jiħdux post ir-regoli bażiċi tar-
Regolament (KE) 1083/2006 li jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet ġenerali għall-Fondi 
Strutturali kollha u, b’mod partikolari, għall-Artikolu 60, li jipprovdi li l-awtorità ta’ ġestjoni 
hija responsabbli biex tmexxi u timplimenta l-programm. Dan jimplika wkoll li jiġi żgurat li l-
operazzjonijiet jiġu magħżula għall-finanzjament skont il-kriterji applikabbli għall-programm 
u li jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali għall-perjodu sħiħ tal-
implimentazzjoni tagħhom.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet dwar id-diskriminazzjoni, it-terrur psikoloġiku, il-fastidju u l-
espulsjoni, il-libertà ta’ espressjoni, il-libertà ta’ stabbiliment u ksur relatat tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, dawn 
mhumiex fil-kompetenza tad-DĠ REGIO u ma jistgħux jiġu evalwati mid-DĠ REGIO. 

Sa fejn il-petizzjonant ta l-iżvelar tal-identità tiegħu lill-awtoritajiet Pollakki bħala raġuni għal 
dawn l-allegazzjonijiet, id-DĠ REGIO diġà infurma lill-petizzjonant permezz ta’ ittra tad-
19 ta’ Ġunju 2012 li ma żvelax u mhux se jiżvela l-identità tiegħu anki jekk huwa ta l-permess 
tiegħu biex isir dan permezz ta’ posta elettronika tad-9 ta’ Mejju 2011.

Id-DĠ REGIO spjega wkoll permezz ta’ ittra tad-19 ta’ Ġunju 2012 lill-petizzjonant li 
mhuwiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni biex tagħtih parir dwar azzjonijiet legali u 
rrakkomanda li jfittex għajnuna legali. Bl-istess mod, l-allegazzjonijiet dwar in-nuqqas ta’ 
attività tad-Dipartiment Ġermaniż għall-Affarijiet Barranin u l-awtoritajiet kriminali u 
ġudizzjarji Ġermaniżi u Pollakki mhumiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni.

Fir-rigward taċ-ċaħda ta’ konnessjoni għall-provvista pubblika tal-ilma, il-Kummissjoni 
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spjegat permezz ta’ ittra fid-19 ta’ Ġunju 2012 lill-petizzjonant li din taqa’ fl-ambitu tal-liġi 
nazzjonali u għandha tiġi indirizzata f’livell nazzjonali.

Konklużjoni

Fir-rigward tal-ilment pendenti dwar din il-kwistjoni, id-DĠ Politika Reġjonali u Urbana 
infurma lill-petizzjonant dwar l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità ta’ ġestjoni u li l-
Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tintervjeni fl-għażla tal-proġetti. Huwa ġie nfurmat 
ukoll dwar ir-riżultat tal-ilment tiegħu lill-OLAF (ittra tad-29 ta’ Settembru 2010) u għal 
darb’oħra mid-DĠ Politika Reġjonali u Urbana (ittra tal-21 ta’ Marzu 2013).

L-ilment pendenti se jiġi ttrattat skont il-proċedura tal-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-ilmenti. 
Peress li l-petizzjonant bagħat reazzjoni fil-25 ta’ Marzu 2013 għall-ittra ta’ qabel l-għeluq 
tal-21 ta’ Marzu 2013, din se tiġi analizzata u azzjonijiet xierqa se jittieħdu.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013.

Il-Kummissjoni Ewropea, fil-25 ta’ Marzu 2013, irċeviet ittra addizzjonali mingħand il-
petizzjonant bi tweġiba għall-ittra ta’ qabel l-għeluq tagħha tal-21 ta’ Marzu 2013. Fl-ittra 
tiegħu, il-petizzjonant jallega li l-proġetti kollha li ġew mibnija fiż-żona Mazovien mill-2007 
sabiex jappoġġaw it-turiżmu sostenibbli ta’ kwalità ma jikkonformawx mal-linji gwida tal-
Kummissjoni Ewropea. F’dan ir-rigward, huwa jirreferi b’mod partikolari għal proġett 
f’Myszyniec. Huwa jsostni li skont diskussjoni mal-inġinier responsabbli, dan ma ġiex 
ippjanat bħala ċentru turistiku iżda bħala suq tal-bdiewa. Sa fejn kien infurmat, 
PLN 28 000 000 ġew approvati għall-proġett mill-awtorità kompetenti “Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” (MJWPU) f’Varsavja, filwaqt li fl-opinjoni 
tiegħu, investiment ta’ PLN 15 000 000 biss huwa neċessarju.

Barra minn hekk, huwa jilmenta li l-proġetti huma iċċekkjati b’mod amministrattiv biss u li s-
sussidji jingħataw, jiġu pprovduti u mħallsa mill-Kummissjoni Ewropea, minkejja 
dikjarazzjoni ta’ użu maħtur falz. Huwa jsostni li l-ebda rapporti sinċieri ma jistgħu jkunu 
mistennija minn awtoritajiet korrotti.

Il-petizzjonant jiddikjara li fil-Polonja, insedjamenti ta’ bini residenzjali huma ddikjarati u 
ffinanzjati b’mod falz bħala ċentri turistiċi u li dawn id-djar residenzjali jinbiegħu lil 
individwi bi prezzijiet baxxi. Barra minn hekk, huwa jqajjem mill-ġdid allegazzjonijiet ta’ 
korruzzjoni b’mod ġenerali u b’mod aktar speċifiku tal-awtoritajiet tal-awtorizzazzjoni u l-
verifika.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli għall-Polonja ġew infurmati dwar l-allegazzjonijiet 
li jikkonċernaw il-proġett f’Myszyniec. Għandu jiġi indikat li fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-objettivi tal-programm operattiv, ir-Regolament (KE) 1083/2006 jipprovdi 
għall-korrezzjonijiet finanzjarji. Skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (KE) 1083/2006, 
għandha tkun, fl-ewwel istanza, ir-responsabbiltà tal-Istati Membri biex jinvestigaw l-
irregolaritajiet u jagħmlu korrezzjonijiet finanzjarji fil-każ ta’ evidenza. Il-Kummissjoni 
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Ewropea twettaq korrezzjonijiet finanzjarji jekk l-Istat Membru ma jikkonformax ma’ dawn l-
obbligi. 

Fir-rigward tal-ilmenti dwar il-proġett f’Myszyniec, is-servizzi tal-Kummissjoni kkonsultaw 
l-awtorità ta’ ġestjoni kompetenti. L-awtorità ta’ ġestjoni responsabbli infurmat lill-
Kummissjoni li s-suġġett ta’ dan il-proġett huwa l-kostruzzjoni ta’ kompost ta’ sports u 
divertiment b’erja totali ta’ 8.23 ettaru li jikkonsisti f’żewġ kumplessi.

Kumpless wieħed ta’ 4.43 ettaru fuq il-ġibjun Wykrot jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ guest 
house b’25 sodda u kmamar tal-konferenzi, żoni għall-picnics, tisbiħ ma’ playgrounds,
mogħdija fin-natura, kumpless tal-isports b’grawnds sportivi multifunzjonali, kortijiet tat-
tennis, ħajt tat-tixbit, sports tal-ilma u pool għat-tfal, u wkoll postijiet għall-kampeġġ b’aċċess 
għall-ilma u l-elettriku. It-tieni kumpless jinsab f’Myszyniec u jinkludi erja totali ta’ 
3.80 ettaru li tikkonsisti f’għadira b’żewġ pontijiet, aktar grawnds tal-isports multifunzjonali u 
playgrounds kif ukoll park żgħir bil-funtani u pavaljuni, bankijiet u mwejjed. Fiż-żewġ 
kumplessi, infrastruttura adegwata bit-toroq, parking, ilma u sanità hija inkluża fl-ippjanar.

L-awtorità ta’ ġestjoni ħabbret ukoll li l-faċilitajiet previsti fil-kumplessi huma aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabilità. Iż-żewġ kumplessi ser jitfasslu biex jilħqu l-importanza dejjem 
tiżdied tat-turiżmu fl-iżvilupp soċjoekonomiku tal-komunità Myszyniec. Huma se jkunu 
konsistenti kemm mal-għan prinċipali tal-programm operattiv, it-titjib tal-kompetittività u tal-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali tar-reġjun, kif ukoll mal-għan speċifiku tal-assi 
prijoritarju VI tal-programm operattiv, l-użu ta’ riżorsi naturali u kulturali għall-iżvilupp tat-
turiżmu u r-rikreazzjoni. Il-valur totali tal-ispejjeż eliġibbli jammonta għal 
PLN 27 572 592.08 li minnhom, PLN 17 365 218.48 ikunu kofinanzjati mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Sa issa saru talbiet għal ħlas li jammontaw għal 
PLN 13 969 147.68 li minnhom, PLN 8 797 796.21 huma mill-FEŻR.

Rigward id-defiċit allegat ta’ kontroll, għandu jiġi indikat li skont ir-Regolament 
(KE) 1083/2006 li jirregola l-Fondi Strutturali, teżisti sistema ta’ kontroll li tinvolvi diversi 
awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u li tobbliga lil kull waħda 
minnhom biex iwettqu kontrolli fil-kompetenzi rispettivi tagħhom.

L-Artikolu 70(1) tar-Regolament (KE) 1083/2006 jipprovdi li l-Istati Membri huma 
responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi operattivi u li huma għandhom 
jiżguraw li s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll huma stabbiliti skont l-Artikoli 58 u 62 tar-
Regolament imsemmi u li jiffunzjonaw b’mod effettiv. L-awtorità ta’ awditjar responsabbli 
għandha tivverifika l-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll f’livell 
nazzjonali. Skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolament imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni 
tivverifika li l-Istati Membri stabbilixxew sistema xierqa ta’ ġestjoni u kontroll u fuq il-bażi 
tar-rapporti annwali ta’ kontroll u l-opinjoni annwali tal-awtorità ta’ awditjar li s-sistemi 
jaħdmu b’mod effettiv waqt il-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni tal-programmi operattivi. 

Rigward il-ħlasijiet wara l-Artikolu 61 tar-Regolament imsemmi, l-awtorità taċ-ċertifikazzjoni 
hija responsabbli għat-tfassil u s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet iċċertifikati ta’ nfiq u 
applikazzjonijiet għall-ħlas lill-Kummissjoni Ewropea. L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni għandha 
tiċċertifika li d-dikjarazzjoni tan-nefqa hija preċiża, li tirriżulta minn sistemi affidabbli ta’ 
kontabilità u hija bbażata fuq dokumenti verifikabbli. Barra minn hekk, l-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni tafferma li n-nefqa ddikjarata saret fir-rigward ta’ operazzjonijiet magħżula 
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għal finanzjament skont il-kriterji applikabbli għall-programm u li jkunu konformi mar-regoli 
tal-UE u r-regoli nazzjonali.

Konklużjoni

Il-petizzjonant ġie infurmat dwar l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità ta’ ġestjoni li 
tikkonċerna l-proġett f’Myszyniec kif ukoll is-sistema ta’ kontroll u r-responsabbiltajiet 
kondiviżi bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri previsti fir-Regolament 
(KE) 1083/2006.

Peress li l-informazzjoni li ntbagħtet mill-petizzjonant fil-25 ta’ Marzu 2013 ma offrietx 
raġunijiet biex jikkonkludu fuq l-allegat ksur tar-regolamenti applikabbli għall-Fondi 
Strutturali jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni għalqet l-ilment 
u infurmat lill-petizzjonant dwar l-għeluq tal-ilment fid-19 ta’ Ġunju 2013.


