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Temats: Lūgumraksts Nr. 1030/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gianluca 
Fenderico, par neobjektīviem aizspriedumiem, piešķirot ES reģionālo fondu 
finansējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir netaisnīgi, ka Venēcijas reģions saņem daudz mazāku 
atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda nekā citi Itālijas reģioni, īpaši valsts dienvidos 
esošie, vai reģioni jaunajās dalībvalstīs. Viņš uzskata šo situāciju par īpaši netaisnīgu, jo 
apgalvo, ka Venēcijas reģions ir izlietojis fonda līdzekļus daudz saprātīgāk un šā reģiona 
amatpersonām ir mazāka tendence uz korupciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz palielināt Kopienas finansiālo ieguldījumu Venēcijas reģionā 
pašreizējā plānošanas periodā 2007.–2013. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka daži 
ES reģioni, īpaši Dienviditālijas un Austrumeiropas reģioni, saņem lielāku finansiālo atbalstu 
no struktūrfondiem nekā citi reģioni, piemēram, Venēcijas reģions. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju attīstītākiem reģioniem, tādiem kā Venēcijas reģions, būtu 
jāpiešķir nozīmīgāka finansiālā atbalsta daļa, jo tie ir pierādījuši, ka labāk izmanto fondu 
līdzekļus, veicinot savu teritoriju ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī labāk izmanto 
cilvēkresursus. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, piešķirot apjomīgu finansiālo atbalstu 
mazāk attīstītiem reģioniem, kuriem ir mazākas iespējas šo līdzekļu izlietošanā, var tikt 
zaudēti Kopienas resursi. Lūgumraksta iesniedzējs arī pamato šos apgalvojumus, saistot 
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kohēzijas politiku ar Lisabonas stratēģiju un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu.

Lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka būtu pārkāpti kādi ES tiesību aktu noteikumi.

Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar ES līgumiem un ES regulām finansiālo atbalstu 
no struktūrfondiem piešķir ar mērķi mazināt ekonomisko un sociālo plaisu starp dažādiem 
Eiropas reģioniem. Šajā sakarā Regulas (EK) Nr. 1083/2006 18. un 19. pantā ir noteikts, ka 
finanšu līdzekļi tiek sadalīti tādā veidā, ka lielāku daļu (81,54 % no kopējā kohēzijas 
politikai pieejamā apjoma) piešķir tiem reģioniem, kas atzīti par konverģences mērķa 
reģioniem. Tie ir reģioni, kuru IKP uz cilvēku ir zemāks par 75 % no ES vidējā. Ņemot vērā, 
ka lūgumrakstā minētie reģioni (Dienviditālija un Austrumeiropa) ir iekļauti konverģences 
mērķos, tie saņem lielākus finanšu līdzekļus nekā citi, piemēram, Venēcijas reģions, kuri 
nepieder šai kategorijai.

Turklāt par struktūrfondu finanšu līdzekļu sadali lemj ES Padome, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu. Dalībvalstis ir atbildīgas par līdzekļu galīgo sadali starp dažādiem reģioniem 
saskaņā ar iepriekš minētajos pantos izklāstītajiem nosacījumiem.

Lūgumraksta iesniedzēja prasības nav saderīgas ar ES līgumu un atbilstošajām regulām. Tādēļ 
Komisija nevar neko turpmāk darīt šajā lietā.”


