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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1030/2009, którą złożył Gianluca Fenderico (Włochy) w sprawie 
niesprawiedliwego przydzielania regionalnych funduszy UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa za niesprawiedliwe to, że region Wenecja Euganejska otrzymuje 
znacznie mniej środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w porównaniu 
z innymi regionami Włoch, zwłaszcza tymi położonymi na południu kraju, jak również 
w porównaniu z regionami nowych państw członkowskich. Składający petycję uważa, że ta 
sytuacja jest szczególnie niesprawiedliwa, ponieważ Wenecja Euganejska mądrzej dysponuje
środkami, a jej urzędnicy są mniej podatni na korupcję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję zwraca się o zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego na rzecz
regionu Wenecja Euganejska w ramach obecnego okresu programowania na lata 2007–2013. 
Składający petycję zaznacza, że niektóre regiony UE, a szczególnie regiony położone 
w południowej części Włoch i w Europie Wschodniej, otrzymują większy wkład finansowy 
z funduszy strukturalnych niż inne regiony, takie jak Wenecja Euganejska. Według 
składającego petycję regionom bardziej rozwiniętym, jak na przykład Wenecji Euganejskiej, 
powinno się przyznawać bardziej znaczącą część wkładu finansowego, ponieważ udowodniły 
one, że potrafią lepiej korzystać z tych funduszy, wspierając rozwój gospodarczy
i społeczny tych terenów, a także rozwój kapitału ludzkiego. W opinii składającego petycję 
przyznawanie olbrzymiej pomocy finansowej regionom słabiej rozwiniętym o mniejszych 
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zdolnościach w zakresie wydatkowania może prowadzić do utraty środków wspólnotowych. 
Ponadto składający petycję wzmacnia te argumenty, łącząc politykę spójności ze strategią 
lizbońską oraz europejskim planem naprawy gospodarczej.

Składający petycję nie formułuje żadnych twierdzeń dotyczących naruszeń rozporządzeń UE.

Tym niemniej Komisja pragnie podkreślić, że zgodnie z traktatami oraz rozporządzeniami 
unijnymi wkład finansowy w ramach funduszy strukturalnych jest przyznawany, aby 
ułatwić zmniejszenie luki ekonomicznej i społecznej między różnymi regionami 
europejskimi. W tym kontekście art. 18 i 19 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przewidują, 
że środki finansowe są dzielone w taki sposób, aby przyznać większy udział (81,54% kwoty 
całkowitej dostępnej na realizację polityki spójności) regionom sklasyfikowanym w ramach 
celu „konwergencja”. Są to regiony, których PKB na mieszkańca jest niższy niż
75% średniej UE. Mając na uwadze, że regiony wymienione w przedmiotowej petycji
(południowe Włochy i Europa Wschodnia) są objęte celem konwergencji, otrzymują one 
w rezultacie większe środki finansowe niż inne regiony, które, tak jak Wenecja Euganejska, 
nie należą do tej kategorii.

Ponadto decyzję o podziale środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych 
podejmuje Rada UE na podstawie wniosku Komisji. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za ostateczny przydział tych środków dla różnych regionów zgodnie 
z warunkami opisanymi we wspomnianych wyżej artykułach.

Roszczenia składającego petycję są niezgodne z traktatem UE oraz z odnośnymi
rozporządzeniami. A zatem Komisja nie może zapewnić nadania przedmiotowej petycji 
dalszego biegu.


