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Ref.: Petiția nr. 1030/2009, adresată de Gianluca Fenderico, de cetățenie italiană, 
privind favorizarea injustă în alocarea fondurilor regionale europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră nedrept faptul că regiunea Veneto primește considerabil mai puțin 
sprijin prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională decât alte regiuni 
italiene, în special cele din sud, sau decât unele regiuni din noile state membre. Petiționarul 
consideră această situație deosebit de nedreaptă, întrucât susține că regiunea Veneto a cheltuit 
fonduri într-un mod mai rațional și că funcționarii săi sunt mai puțin predispuși la corupție.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul solicită majorarea contribuției financiare comunitare pentru regiunea Veneto în 
actuala perioadă de programare 2007-2013. Acesta subliniază că unele regiuni ale UE, în 
special cele din sudul Italiei și din estul Europei, beneficiază de o contribuție financiară mai 
importantă din fondurile structurale în raport cu alte regiuni, cum ar fi Veneto. În opinia 
petiționarului, regiunile mai dezvoltate, cum este Veneto, ar trebui să beneficieze de 
contribuții financiare mai semnificative deoarece au dovedit că utilizează mai bine fondurile, 
stimulând dezvoltarea economică și socială a teritoriilor lor și a capitalului uman. Acesta mai 
susține că acordarea unor ajutoare financiare masive regiunilor mai puțin dezvoltate, cu o mai 
mică capacitate de absorbție a fondurilor, ar duce la irosirea resurselor comunitare. În plus, 
petiționarul își sprijină argumentația făcând o legătură între politica de coeziune și Strategia
de la Lisabona și planul european de redresare economică.
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Petiționarul nu susține că s-ar fi încălcat în vreun fel legislația europeană.

Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze că, în conformitate cu tratatele UE și cu 
legislația comunitară, contribuțiile financiare din fondurile structurale se acordă pentru a 
facilita reducerea decalajului economic și social dintre diferitele regiuni europene. Astfel, 
articolele 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevăd că repartizarea resurselor 
financiare se face astfel încât să se acorde o proporție mai semnificativă (81,54% din 
fondurile totale aferente politicii de coeziune) acelor regiuni care intră sub incidența 
obiectivului de convergență. Este vorba despre regiunile în care PIB-ul pe cap de locuitor este 
mai mic de 75 % din media Uniunii Europene. Având în vedere faptul că regiunile menționate 
în petiție (sudul Italiei și Europa de Est) sunt incluse în obiectivul de convergență, acestea 
beneficiază de contribuții financiare mai importante în raport cu alte regiuni, cum este 
Veneto, care nu fac parte din această categorie.

În plus, repartizarea resurselor financiare din fondurile structurale este decisă de către 
Consiliul UE pe baza unei propuneri a Comisiei. Statele membre sunt responsabile de 
alocarea finală a resurselor între diferitele regiuni, în conformitate cu dispozițiile articolelor 
menționate mai sus.

Obiecțiile petiționarului nu sunt compatibile cu Tratatul UE sau cu legislația relevantă. Prin 
urmare, Comisia nu este în măsură să dea curs petiției.


