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Θέμα: Αναφορά 0090/2009, του Pal Nemeth, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αντιρρήσεις για την κατασκευή των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων ιαματικών 
λουτρών στον δήμο Makó της Ουγγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι κάτοικοι του ουγγρικού δήμου Makó αντιτίθενται σε ένα 
σχέδιο των δημοτικών αρχών για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων λουτρών και 
κέντρου υγείας το οποίο κατά το ήμισυ, σύμφωνα με τον αναφέροντα, χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ. Αντίθετα, υποστηρίζουν ένα σχέδιο που θεωρούν καλύτερο και πιο οικονομικό. 
Καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των κατοίκων σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα. Η αναφορά συνοδεύεται από περισσότερες από 5.000 υπογραφές και οι 
κάτοικοι της περιοχής έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες κατά των δημοτικών αρχών για 
άρνηση παροχής των συναφών πληροφοριών σε αυτούς. Κατά τον αναφέροντα, η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων διεξάγεται σε τρία διαδοχικά επίπεδα, δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, 
στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο και τέλος σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής. Το 
σχέδιο εγκρίθηκε σε περιφερειακό επίπεδο. Οι κάτοικοι δεν έλαβαν απάντηση στις συνεχείς 
επιστολές και διαμαρτυρίες τους προς τον αρμόδιο υπουργό. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι 
είχαν ήδη ληφθεί μέτρα πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου και ζητεί τη διενέργεια 
έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι κάτοικοι του ουγγρικού δήμου Makó αντιτίθενται σε ένα 



PE429.618/REV 2/3 CM\810945EL.doc

EL

σχέδιο των δημοτικών αρχών για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων λουτρών και 
κέντρου υγείας. Καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των κατοίκων 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρεί ότι η υλοποίηση του έργου συνεπάγεται διάφορες 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα διαρθρωτικά ταμεία υλοποιούνται με "επιμερισμένη διαχείριση", που σημαίνει ότι 
(σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας) οι αρχές των κρατών μελών είναι κατά κύριο 
λόγο αρμόδιες για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων. Συνεπώς, η αρχή διαχείρισης κάθε επιχειρησιακού προγράμματος του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι αυτή που επιλέγει τα μεμονωμένα σχέδια 
και που πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχέδια συμμορφώνονται προς το εθνικό και το 
κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις 
παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας ή σε περίπτωση οικονομικών παρατυπιών. 

Σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα, η Επιτροπή δεν μπορεί, σε αυτό το στάδιο και βάσει των 
πληροφοριών που της διατέθηκαν επί του παρόντος, να εντοπίσει σύγκρουση με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Περιφερειακή Υποεπιτροπή 
Παρακολούθησης και η Επιτροπή Παρακολούθησης Σύγκλισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη Νότια Μεγάλη Πεδιάδα αποφάσισαν σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 
για τις αιτήσεις των σχεδίων, και η αρχή διαχείρισης έλαβε αποφάσεις σχετικά με τα σχέδια 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την επιλογή των μεμονωμένων σχεδίων τα 
οποία μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των 
αρχών του προγράμματος (Επιτροπή Παρακολούθησης και αρχή διαχείρισης). Η αρχή 
διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζει ότι τόσο αυτό όσο και άλλα σχέδια που επιλέγονται για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, συμμορφώνονται πλήρως προς την εθνική και την 
κοινοτική νομοθεσία.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με την αρχή διαχείρισης προκειμένου να λάβει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο και τα ζητήματα που θέτει ο αναφέρων. Αν αποδειχθεί ότι 
ευσταθούν οι ισχυρισμοί του αναφέροντος και ότι δεν τηρήθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί της 
ΕΕ, η Επιτροπή θα παρέμβει καταλλήλως.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Λήψη αποφάσεων για αποκεντρωμένα σχέδια

Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη ανακοίνωσή της σχετικά με την 
παρούσα αναφορά, τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων μοιράζονται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η επιλογή των 
σχεδίων γίνεται με τρόπο αποκεντρωμένο (με εξαίρεση μεγάλα σχέδια, στα οποία πρέπει να 
ακολουθείται διαφορετική διαδικασία). Κατόπιν η αρχή διαχείρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος (ΕΠ) για τη Μεγάλη Νότια Πεδιάδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα αποφασίσει ποια μεμονωμένα έργα θα λάβουν συγχρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα στην αντίστοιχη περιφέρειά του εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη της 
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στρατηγικής και του στόχου που τέθηκαν στο ΕΠ (Άξονας προτεραιότητας 2: Ανάπτυξη που 
σχετίζεται με τον τουρισμό). Η αρχή διαχείρισης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα σχέδια που 
επιλέγονται για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ συμμορφώνονται προς την εθνική 
νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ωστόσο να παρέμβει σε 
περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας και σε περίπτωση οικονομικών παρατυπιών. 

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Περιφερειακή Υποεπιτροπή 
Παρακολούθησης και η Επιτροπή Παρακολούθησης Σύγκλισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη Νότια Μεγάλη Πεδιάδα αποφάσισαν σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 
για τις αιτήσεις των σχεδίων, και η αρχή διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αντίστοιχη 
επιλογή των έργων. 

Το συγκεκριμένο έργο ιαματικών λουτρών στο Mako (DAOP-2007-2.1.1/A)

Βάσει των εγγράφων που προσκόμισε ο αναφέρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε εκ νέου 
την υπόθεση. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αρχική αναφορά περιέχουν παλαιότερες 
επιστολές καταγγελιών του αναφέροντος προς την αρχή διαχείρισης. Αυτές απερρίφθησαν 
για τον λόγο ότι δεν υπήρχε νομική βάση για τους ισχυρισμούς του αναφέροντος. 

Ο αναφέρων υπέβαλε, επίσης, ένα νέο έγγραφο με την απόφαση του τοπικού δικαστηρίου του 
Szeged (05.10.2009). Η απόφαση του δικαστηρίου παρέχει το δικαίωμα στον αναφέροντα να 
έχει πρόσβαση στη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την ανακαίνιση των ιαματικών λουτρών 
και στις σχετικές συμβάσεις, καθώς αυτές αποτελούν δημόσιες πληροφορίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής 
του έργου. Η αρχή διαχείρισης προσκόμισε έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι οι διαδικασίες 
επιλογής συμμορφώνονται με τη συναφή εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ και 
συμβάλλουν στον γενικό στόχο των αξόνων προτεραιότητας που ορίζει το ΕΠ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρχή διαχείρισης και τον 
αναφέροντα, δεν έχουν παραβιαστεί συναφείς κανονισμοί της ΕΕ ούτε έχει εντοπιστεί κάποια 
οικονομική παρατυπία. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει 
στην εν λόγω υπόθεση.

Σύμφωνα με την κοινή διαχείριση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέγουν 
μεμονωμένα έργα και να διασφαλίζουν ότι τα έργα τα οποία επιλέγονται για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, συμμορφώνονται πλήρως με την εθνική και την κοινοτική 
νομοθεσία και συμβάλλουν στη στρατηγική και τον στόχο του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το κράτος μέλος και τον 
αναφέροντα, δεν διαπιστώθηκε παρατυπία ή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εθνικής 
νομοθεσίας σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει νομικές βάσεις περαιτέρω παρέμβασης στην εν λόγω υπόθεση.


