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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1318/2011, adresată de Erich Müller, de cetățenie germană, însoțită de 
o semnătură, privind nerespectarea orientărilor din comunicarea Comisiei 
„Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru 
turismul european” referitor la acordarea fondurilor UE pentru un proiect din 
domeniul turismului în Polonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modalitatea în care autoritățile poloneze au selectat un proiect din 
domeniul turismului din Polonia, finanțat din fonduri UE. Petiționarul consideră că, în pofida 
faptului că proiectul său îndeplinește toate cerințele prevăzute în comunicarea Comisiei 
„Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul 
european” și, mai ales, criteriile de promovare a turismului durabil, responsabil și de calitate, 
a fost selectat un proiect mai puțin indicat, lucru pe care petiționarul îl atribuie nepotismului și 
corupției, precum și discriminării pe baza naționalității. Petiționarul a prezentat deja cazul la 
DG REGIO din cadrul Comisiei Europene, la OLAF, la Solvit și la Comisia pentru petiții din 
Bundestag, însă întrucât nu există o clarificare privind acest caz, petiționarul solicită 
Parlamentului European să preia cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul reclamă o selecție necorespunzătoare a proiectelor pentru programul operațional 
regional Mazowieckie, 2007PL161PO011, din Polonia. Petiționarul susține că proiectele 
selectate nu asigură aceleași standarde tehnice înalte și același nivel ridicat de durabilitate ca 
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proiectul depus de acesta. El acuză autoritățile poloneze de corupție. În plângerea sa înaintată 
Comisiei, petiționarul afirmă că aveau prioritate acele proiecte pentru care un candidat era 
dispus să îi plătească autorității, pe lângă taxa de prelucrare, o sumă ce reprezenta 1-5 % din 
totalul fondurilor acordate. În plus, el reclamă faptul că a fost discriminat pe baza cetățeniei 
sale.

Petiționarul a înaintat deja plângeri biroului comisarului Oettinger, Oficiului European de 
Luptă Antifraudă, dlui Thomas Mann, deputat în Parlamentul European, Comisiei, Ambasadei 
Germaniei din Varșovia și Comisiei pentru petiții din Bundestag. La 20 noiembrie 2011, 
petiționarul a raportat o infracțiune Biroului Poliției Judiciare Federale din Germania și, la 
27 noiembrie 2011, acesta a raportat o a doua infracțiune și a acuzat, printre alții, directorul 
autorității poloneze responsabile cu alocarea fondurilor UE (MJWPU) de instigare la privare 
de libertate, de vătămare corporală, de constrângere, de șantaj, de daune materiale, de jaf și de 
încălcarea drepturilor omului și a dreptului Uniunii. Întrucât petiționarul se teme de o 
continuare a discriminării și a represaliilor împotriva sa și a familiei sale de către autoritățile 
poloneze, acesta a întrebat Comisia dacă a dezvăluit identitatea sa autorităților poloneze.

În ceea ce privește selectarea proiectelor, ar trebui să se ia în considerare faptul că resursele 
din cadrul fondurilor structurale se atribuie în conformitate cu o abordare bazată pe 
complementaritate și parteneriat între Comisia Europeană și statele membre, cu respectarea 
competențelor lor [articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]. În acest context și pe 
baza principiului subsidiarității, responsabilitatea punerii în aplicare a acțiunilor cofinanțate 
revine statelor membre, la nivelul cel mai adecvat și în conformitate cu sistemul instituțional 
propriu al fiecărui stat membru [articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

Acest lucru înseamnă că Comisia nu intervine în selectarea proiectelor (cu excepția marilor 
proiecte), întrucât aceasta intră în sfera de competență a autorității de gestionare naționale, cu 
condiția ca alegerea acesteia să fie în conformitate cu principiile prevăzute în documentele de 
programare adoptate în urma consultării cu Comisia și să respecte normele europene și 
naționale aplicabile.

Comisia a solicitat autorității de gestionare să răspundă la acuzațiile care i-au fost aduse de 
către petiționar și așteaptă răspunsul acesteia.

Comisia s-a adresat în scris petiționarului la 19 iunie 2012 și l-a informat cu privire la faptul 
că a solicitat autorității de gestionare să ofere răspunsuri privind procesul de selectare și 
conformitatea selectării proiectelor cu documentele de programare. De asemenea, s-a 
menționat faptul că se va informa petiționarul cu privire la rezultate și la procedurile 
ulterioare.

În ceea ce privește acuzația de corupție, aceasta intră în sfera de competență a Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), unde o altă plângere a fost depusă în această privință 
și își așteaptă soluționarea. Comisia a solicitat informații OLAF cu privire la rezultatele 
anchetei sale și a menționat în scrisoarea adresată petiționarului că acesta va fi informat 
imediat ce OLAF răspunde acestei solicitări.

Petiționarul a informat Comisia cu privire la faptul că a raportat infracțiunile Biroului Poliției 
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Judiciare Federale din Germania la 20 noiembrie 2011, precum și în scrisoarea 
din 27 noiembrie 2011 în care a acuzat autoritățile poloneze de mai multe fapte penale grave. 
Faptele din acest caz prezintă interes pentru Comisie în măsura în care petiționarul a întrebat 
Comisia dacă i-a dezvăluit identitatea autorităților poloneze. Comisia a confirmat în 
scrisoarea adresată petiționarului că nu a dezvăluit autorităților poloneze identitatea sa, deși 
petiționarul și-a dat consimțământul în acest sens (scrisoarea din 9 mai 2011) și că nu va face 
acest lucru, având în vedere acuzațiile de mai sus.

Concluzii

Petiția este monitorizată conform procedurii obișnuite. Autorităților poloneze li s-a solicitat să 
prezinte observații cu privire la conformitatea proiectelor selectate cu documentele de 
programare și cu procesul de selectare, precum și să confirme faptul că selectarea acestora s-a 
bazat pe criterii nediscriminatorii și obiective.

În ceea ce privește acuzația de corupție, s-a solicitat OLAF să prezinte rezultatele anchetei 
sale.

Petiționarul a fost informat cu privire la această măsură și cu privire la faptul că Comisia îi va 
transmite informațiile primite din partea autorității de gestionare și a OLAF.

Comisia va prezenta Parlamentului European un raport după finalizarea anchetelor.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 aprilie 2013

Ca urmare a petiției privind selectarea proiectelor pentru programul operațional regional 
Mazowieckie, [ref.: 2007PL161PO0001] din Polonia, autorităților poloneze li s-a solicitat să 
prezinte observații cu privire la conformitatea proiectelor selectate și a criteriilor de selecție 
cu documentele de programare.

În ceea ce privește acuzația de corupție și o plângere adresată de petiționar către OLAF, 
acestuia din urmă i s-au solicitat rezultatele investigației sale.

Între timp, petiționarul a prezentat informații suplimentare, în special prin scrisoarea din 
19 iulie 2012, reclamând nerespectarea articolelor 2 (Obiectiv), 4 (Convergență), 5 
(Competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă), 6 (Cooperarea teritorială europeană) 
și 10 (Zone cu handicapuri geografice și naturale) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 de 
către procesul de selecție a proiectelor de către autoritățile naționale.

În plus, el a adresat două scrisori diferite; una către ministrul de stat din Ministerul Federal al 
Afacerilor Externe, Cornelia Pieper, și parlamentul federal german, iar cealaltă către 
președintele polonez.

În scrisoarea sa adresată Ministerului Federal al Afacerilor Externe și parlamentului federal 
german, petiționarul reclamă lipsa de acțiune a Ministerului Federal al Afacerilor Externe în 
ceea ce privește discriminarea și încălcarea drepturilor omului în Polonia. El consideră că 
acest lucru constituie o încălcare a articolului 41 alineatul (4) (Dreptul la bună administrare) și 
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a articolului 51 alineatul (1) (Domeniul de aplicare) din Carta drepturilor fundamentale. Pe 
baza faptului că Parlamentul European (PE) și Direcția Generală Politică Regională și Urbană 
(DG REGIO) efectuează o investigație, el presupune deja că autoritățile poloneze și, în 
special, Wojewodschaft Mazovien au comis infracțiuni grave și că încalcă „drepturile UE”.

În plus, el reclamă o continuare a discriminării, a terorii psihologice și a hărțuirii familiei sale 
prin transmiterea unor scurte scrisori/note, cât și prin uciderea celor doi câini ai săi. Acest 
lucru a dus la decizia fiicei sale de a părăsi Polonia și de a trăi în Germania. El consideră 
aceasta un prim pas al expulzării planificate de autoritățile poloneze responsabile și, în 
special, de primarul orașului Pultusk.

El face trimitere, din nou, la jaful armat și la detenția sa și reclamă faptul că Biroul Poliției 
Judiciare Federale Germane din Wiesbaden, Biroul Poliției Judiciare Regionale, poliția din 
Fulda, Ambasada Germaniei din Polonia și autoritățile judiciare poloneze nu au întreprins 
nicio acțiune.

El face trimitere la petiția sa adresată către PE și se așteaptă că „va fi inițiată o acțiune pentru 
încălcarea drepturilor omului pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene deoarece 
Comisia pentru petiții a recunoscut pericolul care există la adresa familiei sale și a acestuia”. 
Din nou, el susține că Comisia a dezvăluit identitatea sa autorităților poloneze, ceea ce a dus 
la existența unui pericol la adresa acestuia și la pierderi financiare. El consideră că plângerile 
adresate către OLAF și DG REGIO privind discriminarea de către autoritățile poloneze prin 
refuzul de a conecta proprietatea sa la sistemul public de alimentare cu apă, corupția și 
însușirea ilegală a banilor contribuabililor prin subvențiile acordate proiectelor sunt motivul 
pentru continuarea discriminării și încălcarea „drepturilor UE” de către autoritățile poloneze.

El consideră că ocuparea de către proiectul său a locului 133 pe lista proiectelor care vor 
primi finanțare este o încălcare a articolului 36 (Accesul la serviciile de interes economic 
general) și a articolului 21 alineatul (2) (Nediscriminarea) din Carta drepturilor fundamentale 
și o discriminare a întreprinderii și a familiei sale. Deoarece identitatea sa este cunoscută, el 
susține o încălcare a articolului 11 alineatul (1) (Libertatea de exprimare) din Carta drepturilor 
fundamentale. În plus, el reclamă un alt proiect care a ocupat locul 7 pe listă, chiar dacă 
proiectul său oferă standarde mai ridicate în ceea ce privește aspectele ecologice și turismul 
durabil. 

El susține că, prin discriminarea acestuia pe criteriul cetățeniei, Polonia nu respectă tratatele 
UE semnate de aceasta, precum și Carta drepturilor fundamentale și Convenția europeană a 
drepturilor omului. El menționează, de asemenea, că „nu ar exclude adresarea către CE a unei 
cereri de deschidere a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Poloniei”, din cauza presupuselor încălcări ale articolului 6 alineatul (1) și ale articolului 7 
alineatele (1) și (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), a nerespectării 
democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a principiilor 
statului de drept. El își rezervă, de asemenea, dreptul de a face publice toate acestea în cazul 
în care lipsa de acțiune continuă.

Cea de-a doua scrisoare este o scrisoare deschisă adresată președintelui polonez. Întrucât 
plângerea adresată către DG REGIO este încă pendinte, DG REGIO a primit această scrisoare 
care conține reacția reclamantului din 25 martie 2013 la scrisoarea premergătoare închiderii 
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adresată de DG REGIO la 21 martie 2013. Scrisoarea conține 29 de pagini. În plus, 
petiționarul menționează că o copie a scrisorii deschise a fost transmisă pentru informare către 
OLAF, Președintele PE, Consiliul European și Mecanismul european de stabilitate/dl Regling 
și că au fost transmise informații suplimentare către cancelarul german, dna Merkel, și către 
Comisia pentru petiții a parlamentului federal german.

Petiționarul a transmis unele „documente” cu privire la presupusa expulzare a familiei sale 
cauzată de încălcarea proprietății sale, detenție și jaf, fără a primi explicații din partea 
autorităților penale și judiciare germane și poloneze din noiembrie 2011, la încălcarea Cartei 
drepturilor fundamentale și a Convenției europene a drepturilor omului, precum și a 
articolului 6 alineatul (1) și a articolului 7 din TUE.

El reclamă refuzul de a conecta proprietatea sa la sistemul public de alimentare cu apă 
[încălcarea articolului 14 din Convenția europeană a drepturilor omului și a articolului 21 
alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale, precum și a libertății de stabilire]. Întrucât el 
deține o autorizație de construcție, el consideră că acest lucru este arbitrar și că constituie un 
prim pas al expulzării. În plus, el reclamă lipsa de transparență și extinderea competențelor 
primarului orașului Pultusk.

Comentariile Comisiei asupra petiției

În ceea ce privește selecția, Comisia a consultat autoritatea de gestionare responsabilă care a 
relatat faptul că principalul obiectiv al proiectului este înființarea unei facilități turistice 
pentru comunitatea „Boby” prin construirea unui complex turistic. Obiectivele mai specifice 
au fost utilizarea potențialului turistic și localizarea comunității, dezvoltarea economică a 
regiunii prin crearea de locuri de muncă și creșterea atractivității, prelungirea șederilor 
turistice în cadrul comunității, promovarea comunității și adaptarea ofertei turistice pentru 
persoanele cu handicap.

În conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, criteriile de selecție 
sunt examinate și aprobate de comitetul de supraveghere. Structura comitetului de 
supraveghere este stabilită de statul membru, în acord cu autoritatea de gestionare. La cererea 
Comisiei sau a comitetului de supraveghere, un reprezentant al Comisiei participă la lucrările
comitetului de supraveghere cu titlu consultativ (articolul 64 din același regulament).

Criteriile de selecție ale programului sus-menționat au fost aprobate de comitetul de 
supraveghere. Selecția proiectelor s-a bazat pe trei categorii de criterii. Primele două categorii 
sunt criterii oficiale și criterii privind existența unor anumite documente relevante pentru 
mediu. A fost verificată doar prezența lor. Doar în cadrul celei de-a treia categorii, criteriile 
strategice, a fost făcută o evaluare a punctajului. În acest sens, autoritatea de gestionare a 
examinat următoarele criterii, care corespund obiectivelor declarate ale proiectului: domeniul 
de aplicare al ofertei turistice, numărul de locuri de muncă create, contribuția proiectului la 
disponibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap, impactul socioeconomic asupra 
zonei în care este realizat proiectul, conservarea parteneriatului și a patrimoniului. Comisia nu 
intervine în procesul de selecție a proiectelor și în evaluarea punctajului în sine. Cu toate 
acestea, Comisia consideră că nu este nicio problemă cu aceste criterii ca atare.

În ceea ce privește selecția proiectelor, reclamantul a fost informat prin scrisoarea din 



PE500.670v03-00 6/9 CM\1003928RO.doc

RO

21 martie 2013 cu privire la gestionarea partajată și responsabilitățile fiecărui partener, 
precum și la rezultatele consultării autorității de gestionare cu privire la criteriile de selecție și 
la respectarea de către acestea a obiectivelor programului operațional.

În ceea ce privește acuzația de corupție, a fost consultat OLAF – către care petiționarul însuși 
s-a adresat prin scrisoarea din 1 septembrie 2010. OLAF a subliniat faptul că nu are 
competență să ia măsuri pentru a influența puterea de decizie a statelor membre, exceptând 
cazul în care există dovezi concludente de fraudă sau nereguli majore care pot afecta 
interesele financiare ale Uniunii Europene. Întrucât OLAF nu a găsit suficiente indicii cu 
privire la acest lucru în legătură cu cererea de finanțare a petiționarului în scrisoarea sa din 
1 septembrie 2010, OLAF a recomandat petiționarului, prin scrisoarea din 
29 septembrie 2010, să se adreseze Direcției Generale Politică Regională și Urbană și nu a 
deschis o investigație. 

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a fost informată cu privire la acest lucru abia 
la 22 februarie 2013 și, la 21 martie, a informat petiționarul, care primise deja aceste 
informații din partea OLAF prin scrisoarea din 29 septembrie 2010.

În ceea ce privește presupusa nerespectare a articolelor sus-menționate din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, toate acestea definesc scopul și diferitele obiective 
finanțate din FEDER.

În plus, articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statul membru prezintă 
un cadru de referință strategic național care asigură coerența intervențiilor din fonduri cu 
orientările strategice ale Uniunii Europene pentru coeziune. Statul membru elaborează cadrul 
strategic național de referință împreună cu Comisia pentru a asigura o abordare comună. Un 
program nu cuprinde decât unul dintre cele trei obiective [articolul 32 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]. Programul respectiv primește o contribuție din partea 
FEDER numai în temeiul obiectivului de convergență. Comisia a evaluat programul în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și a stabilit că 
acesta contribuie la obiectivele și orientările strategice ale Uniunii Europene pentru coeziune.

Cu toate acestea, în ceea ce privește afirmațiile privind respectarea dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 de către procesul de selecție a proiectelor, trebuie 
subliniat că dispozițiile specifice din acest regulament se referă la FEDER și nu înlocuiesc 
normele fundamentale din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții 
generale pentru toate fondurile structurale și, în special, articolul 60, care prevede că 
autoritatea de gestionare este însărcinată cu gestionarea și aplicarea programului. Acest lucru 
implică, de asemenea, asigurarea faptului că operațiunile sunt selecționate în vederea 
finanțării în conformitate cu criterii aplicabile programului și că sunt conforme, pe toată 
durata execuției lor, cu normele Uniunii Europene și interne aplicabile.

În ceea ce privește afirmațiile privind discriminarea, teroarea psihologică, hărțuirea și 
expulzarea, libertatea de expresie, libertatea de stabilire și încălcările conexe ale Cărții 
drepturilor fundamentale și ale Convenției europene a drepturilor omului, acestea nu țin de 
competența DG REGIO și nu pot fi evaluate de către DG REGIO. 

În măsura în care petiționarul a dezvăluit identitatea sa autorităților poloneze ca un motiv 
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pentru aceste afirmații, DG REGIO a informat deja reclamantul prin scrisoarea din 
19 iunie 2012 că nu a dezvăluit și nu va dezvălui identitatea sa, chiar dacă el și-a dat acordul 
în acest sens prin mesajul electronic din 9 mai 2011.

De asemenea, DG REGIO a explicat reclamantului prin scrisoarea din 19 iunie 2012 că 
Comisia nu are competență să îl informeze cu privire la acțiunile în justiție și i-a recomandat 
acestuia să obțină asistență juridică. De asemenea, afirmațiile privind lipsa de acțiune a 
Ministerului Federal al Afacerilor Externe și a autorităților penale și judiciare germane și 
poloneze nu țin de competența Comisiei.

În ceea ce privește refuzul conectării la sistemul public de alimentare cu apă, Comisia a 
explicat reclamantului prin scrisoarea din 19 iunie 2012 că acest lucru intră sub incidența 
legislației naționale și că trebuie abordat la nivel național.

Concluzie

În ceea ce privește plângerea pendinte cu privire la această chestiune, Direcția Generală 
Politică Regională și Urbană a informat reclamantul cu privire la informațiile furnizate de 
autoritatea de gestionare și la faptul că Comisia nu are competența de a interveni în procesul 
de selecție a proiectelor. De asemenea, el a fost informat cu privire la rezultatul plângerii sale 
adresate către OLAF (scrisoarea din 29 septembrie 2010) și, din nou, de către Direcția 
Generală Politică Regională și Urbană (scrisoarea din 21 martie 2013).

Plângerea pendinte va fi tratată în conformitate cu procedura Comisiei pentru tratarea 
plângerilor. Întrucât reclamantul a transmis la 25 martie 2013 o reacție la scrisoarea 
premergătoare închiderii din 21 martie 2013, aceasta va fi analizată și vor fi luate măsurile 
corespunzătoare.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 28 august 2013.

Comisia Europeană a primit la 25 martie 2013 o nouă scrisoare din partea reclamantului, ca 
reacție la scrisoarea sa premergătoare închiderii din 21 martie 2013. În scrisoarea sa,
reclamantul susține că nu toate proiectele construite în regiunea Mazovien începând cu 
anul 2007 în scopul sprijinirii turismului durabil de calitate respectă orientările Comisiei 
Europene. În acest sens, el face referire în special la un proiect din Myszyniec. Petiționarul 
susține că, potrivit unei discuții cu inginerul responsabil, acesta nu fusese conceput drept 
centru turistic, ci ca piață de produse agricole. După știința sa, autoritatea competentă 
„Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” (MJWPU) din Varșovia a aprobat 
o finanțare de 28 000 000 de zloți pentru acest proiect, deși, în opinia sa, este necesară doar o 
investiție de 15 000 000 de zloți.

Mai mult, petiționarul reclamă faptul că proiectele sunt verificate doar la nivel administrativ și 
că subvențiile sunt acordate, furnizate și suportate de Comisia Europeană, în pofida obligației 
de a semna o declarație de angajament pentru neutilizarea acestora în alte scopuri.  El arată că 
nu se pot primi raportări oneste din partea unor autorități corupte.

Reclamantul afirmă că, în Polonia, grupurile de clădiri rezidențiale sunt declarate și finanțate 
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în mod necorespunzător drept centre turistice și că aceste spații rezidențiale sunt vândute 
persoanelor fizice la prețuri mici. În plus, el formulează noi acuzații de corupție, atât în 
general, cât și în special, împotriva autorităților de autorizare și audit. 

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei responsabile pentru Polonia au fost informate cu privire la afirmațiile 
referitoare la proiectul din Myszyniec. Trebuie subliniat faptul că, în cazul nerespectării 
obiectivelor programului operațional, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede corecții 
financiare. În conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statele 
membre sunt primele responsabile pentru investigarea neregulilor și efectuarea corecțiilor 
financiare, dacă se demonstrează existența unor astfel de situații. Comisia Europeană 
efectuează corecțiile financiare dacă statul membru nu respectă aceste obligații.

În ceea ce privește reclamațiile privind proiectul din Myszyniec, serviciile Comisiei au 
consultat autoritatea de gestionare competentă. Autoritatea de gestionare responsabilă a 
informat Comisia că acest proiect vizează construirea unui centru sportiv și de divertisment cu 
o suprafață totală de 8,23 ha, format din două complexe.

Un complex de 4,43 ha este situat deasupra barajului Wykrot, iar în cadrul lui se vor construi 
o casă de oaspeți cu 25 de paturi și săli de conferință, zone pentru picnic, terenuri de joacă, un 
traseu pentru drumeții în natură, un complex sportiv cu terenuri sportive multifuncționale, 
terenuri de tenis, un perete de escaladă, sporturi acvatice și o piscină pentru copii, precum și 
zone de camping cu acces la apă și electricitate. Al doilea complex se află în Myszyniec și 
cuprinde o suprafață totală de 3,80 ha, incluzând un lac cu două poduri, mai multe terenuri 
sportive multifuncționale și terenuri de joacă, precum și un părculeț cu fântâni și pavilioane, 
bănci și mese. Planificarea ambelor complexe cuprinde o infrastructură corespunzătoare, cu 
drumuri, parcări, apă curentă și spații sanitare.

Autoritatea de gestionare a informat de asemenea că facilitățile prevăzute în aceste complexe 
sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Scopul ambelor complexe este acela de a răspunde 
importanței tot mai mari a turismului în dezvoltarea socioeconomică a comunității Myszyniec. 
Ele ar fi în conformitate atât cu obiectivul principal al programului operațional, îmbunătățirea 
competitivității și a coeziunii sociale, economice și teritoriale a regiunii, cât și cu obiectivul 
specific al axei prioritare VI a programului operațional, utilizarea resurselor naturale și 
culturale pentru dezvoltarea turismului și a recreării. Valoarea totală a costurilor eligibile se 
ridică la 27 572 592,08 zloți, din care 17 365 218,48 zloți ar constitui cofinanțarea din Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR). Până în prezent, s-au formulat solicitări de plăți în 
valoare de 13 969 147,68 zloți, din care 8 797 769,21 zloți din FEDR.

În ceea ce privește presupusele deficiențe în materie de control, trebuie subliniat faptul că, 
potrivit Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 privind fondurile structurale, există un sistem de 
control care implică mai multe autorități naționale și Comisia Europeană și care le obligă pe 
fiecare dintre acestea să desfășoare controale în limitele propriilor competențe.

Articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre își 
asumă responsabilitatea gestionării și controlului programelor operaționale și trebuie să se 
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asigure că sistemele de gestionare și control sunt stabilite în conformitate cu articolele 58 și 
62 din regulamentul menționat și că funcționează eficient. Autoritatea de audit responsabilă 
trebuie să verifice funcționarea eficientă a sistemului de gestionare și control la nivel național. 
Potrivit articolului 72 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, Comisia verifică dacă 
statele membre au instituit un sistem corespunzător de control și de gestionare, precum și, pe 
baza rapoartelor anuale de control și a avizului anual al autorității de audit, că sistemele 
funcționează eficient pe parcursul întregii perioade de aplicare a programelor operaționale. 

În ceea ce privește plățile la care se referă articolul 61 din regulamentul menționat anterior, 
autoritatea de autorizare este responsabilă pentru întocmirea și transmiterea declarațiilor de 
cheltuieli autorizate și a solicitărilor de plăți către Comisia Europeană. Autoritatea de 
autorizare certifică faptul că declarația de cheltuieli este exactă, este efectuată pe baza unor 
sisteme contabile fiabile și a unor documente justificative care pot fi verificate. Mai mult, 
autoritatea de autorizare atestă că cheltuielile declarate au fost suportate pentru operațiunile 
selectate pentru finanțare, în conformitate cu criteriile aplicabile programului și cu normele 
comunitare și naționale aplicabile.

Concluzie

Reclamantul a fost informat cu privire la datele furnizate de autoritatea de gestionare referitor 
la proiectul din Myszyniec, la sistemul de control și la responsabilitățile comune ale Comisiei 
Europene și ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006. 

Întrucât informațiile trimise de reclamant la 25 martie 2013 nu au oferit motive pentru a 
stabili că s-au încălcat reglementările aplicabile fondurilor structurale sau orice altă dispoziție 
a dreptului Uniunii Europene, Comisia a închis plângerea și l-a informat pe reclamant cu 
privire la această închidere la 19 iunie 2013.


