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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, jog nesąžininga, kad Veneto regionas gauna gerokai mažiau 
paramos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) nei kiti Italijos regionai, ypač pietiniai, 
arba naujosiose valstybėse narėse esantys regionai. Peticijos pateikėjas mano, kad tai labai 
nesąžininga, nes, pasak jo, Veneto regionas išleido lėšas išmintingiau ir jo pareigūnai yra 
mažiau korumpuoti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas prašo padidinti Bendrijos finansinę paramą Veneto regionui dabartiniu 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Peticijos pateikėjas nurodo, kad kai kurie ES 
regionai, ypač pietiniai Italijos ir Rytų Europos regionai, gauna didesnę finansinę paramą iš 
struktūrinių fondų nei kiti regionai, kaip antai Veneto regionas. Pasak peticijos pateikėjo, 
labiau išsivysčiusiems regionams, kaip Veneto regionas, reikėtų skirti didesnę finansinės 
paramos dalį, nes jie įrodė, kad gali veiksmingiau panaudoti lėšas, skatindami teritorijų 
ekonominę ir socialinę plėtrą, ir žmogiškąjį kapitalą. Peticijos pateikėjo teigimu, teikiant 
didžiulę finansinę paramą mažiau išsivysčiusiems regionams, turintiems mažiau pajėgumų 
išlaidų požiūriu, gali būti prarandamos Bendrijos lėšos. Be to, šiems teiginiams pagrįsti 
peticijos pateikėjas susieja sanglaudos politiką su Lisabonos strategija ir Europos ekonomikos 
atgaivinimo planu.
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Peticijos pateikėjas nepareiškė pretenzijų dėl kokių nors ES reglamentų pažeidimų.

Tačiau Komisija pabrėžia, kad, remiantis ES sutartimis ir ES reglamentais, finansinė 
parama iš struktūrinių fondų teikiama siekiant padėti mažinti įvairių Europos regionų 
ekonominius ir socialinius skirtumus. Šiuo atžvilgiu Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 ir 
19 straipsniuose nustatyta, kad lėšos paskirstomos taip, kad didesnė lėšų dalis (81,54 % visų 
sanglaudos politikai skirtų lėšų) skiriama Konvergencijos tikslo regionams. Tai tokie 
regionai, kuriuose vienam gyventojui tenkantis BVP nesiekia 75 % ES vidurkio. Kadangi 
peticijoje paminėti regionai (pietiniai Italijos ir Rytų Europos regionai) yra priskirti prie 
konvergencijos tikslo, jie gauna daugiau lėšų negu kiti regionai, pvz., Veneto regionas, 
nepriklausantys šiai kategorijai.

Be to, sprendimą dėl struktūrinių fondų finansinių išteklių paskirstymo priima Europos 
Sąjungos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybės narės atsako už galutinį 
išteklių paskirstymą įvairiems regionams pagal pirmiau minėtuose straipsniuose aprašytas 
sąlygas.

Peticijos pateikėjo pretenzijos nesuderinamos su ES sutartimi ir susijusiais reglamentais. 
Todėl Komisija negali užtikrinti jokių tolesnių su šia peticija susijusių veiksmų.“


