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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0090/2009, imressqa minn Pal Nemeth, ta’ nazzjonalità Ungeriża, 
fejn qed joġġezzjona għall-faċilitajiet tal-għawm proġettati fil-muniċipalità 
ta’ Makó (l-Ungerija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant juri li r-residenti tal-muniċipalità Ungeriża ta’ Makó huma kontra proġett li 
nedew l-awtoritajiet muniċipali għar-rinovazzjoni tal-faċilitajiet għall-pixxina tal-għawm u 
għaċ-ċentru tas-saħħa, li nofshom, skont il-petizzjonant, huma ffinanzjati mill-UE, li huma 
favur dak li huma jqisu bħala proġett aħjar li huwa wkoll irħas. Jilmenta wkoll dwar il-fatt li 
r-residenti lokali ma ġewx ikkonsultati dwar din il-kwistjoni. Tressqet petizzjoni li kellha 
aktar minn 5000 firma u r-residenti lokali bdew proċeduri legali kontra l-awtoritajiet 
muniċipali talli rrifjutaw li jagħtuhom xi informazzjoni li kienet rilevanti. Jidher li l-proċedura 
tat-teħid tad-deċiżjoni qed issir fi tliet livelli suċċessivi, jiġifieri, fil-livell reġjonali, wara fil-
livell nazzjonali u fl-aħħar nett fil-livell tal-UE fil-Kummissjoni. Dan il-proġett ġie approvat 
fil-livell reġjonali. Ir-residenti ma kellhom l-ebda risposta dwar l-ittri suċċessivi tagħhom u l-
ilmenti li tressqu lill-ministru responsabbli. Il-petizzjonant juri li diġà ttieħdu l-miżuri qabel 
ma beda x-xogħol fuq il-proġett u qed jitlob li ssir investigazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jindika li r-residenti tal-muniċipalità Ungeriża ta’ Makó joġġezzjonaw għall-
proġett li se jiġi mniedi mill-awtoritajiet muniċipali għar-rinovazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti 
tal-għawm u taċ-ċentri tas-saħħa. Hu jilmenta wkoll minħabba li r-residenti lokali ma ġewx 
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ikkonsultati dwar din il-kwistjoni. Huwa jqis li l-implimentazzjoni tal-proġett se tinvolvi ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Il-Fondi Strutturali huma implimentati permezz ta’ “ġestjoni maqsuma”, u dan ifisser li 
(f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà) l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma 
primarjament responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi operattivi tal-Fondi 
Strutturali. Għalhekk, hija l-awtorità ta’ ġestjoni għal kull programm operattiv tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) li tagħżel il-proġetti individwali u li tiżgura li l-
proġetti jikkonformaw mal-liġi nazzjonali u dik Komunitarja. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ 
tintervieni biss f’każ ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE jew f’każ ta’ irregolaritajiet finanzjarji. 

Fir-rigward ta’ dan il-każ, f’dan l-istadju u abbażi l-informazzjoni li għandha bħalissa, il-
Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda konflitt mal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, is-Sottokumitat Reġjonali ta’ Monitoraġġ u l-
Kumitat ta’ Konverġenza għall-Monitoraġġ tal-programmi operattivi għall-Great Plain tan-
Nofsinhar iddeċidew dwar il-kriterji tal-għażla għall-applikazzjonijiet tal-proġetti, u l-awtorità 
ta’ ġestjoni ħadet deċiżjonijiet fir-rigward ta’ liema proġetti għandhom jiġu kofinanzjati mill-
baġit tal-programm. 

Il-Kummissjoni Ewropea mhix resposabbli għall-għażla tal-proġetti individwali li jistgħu 
jibbenefikaw mill-kofinanzjament tal-ERDF. Din hija r-responsabilità tal-awtoritajiet tal-
ipprogrammar (il-Kumitat ta’ Monitoraġġ u l-awtorità ta’ ġestjoni). L-awtorità ta’ ġestjoni 
għandha tiżgura li dan u proġetti oħrajn li jintgħażlu għall-kofinanzjament mill-ERDF 
jikkonformaw bis-sħiħ mal-liġi nazzjonali u dik Komunitarja.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtorità ta’ ġestjoni biex tikseb iktar informazzjoni dwar dan 
il-proġett u dwar il-punti mqajma mill-petizzjonant. Jekk jiġi stabbilit li l-istqarrijiet tal-
petizzjonant huma korretti u li r-regolamenti rilevanti tal-UE ma ġewx osservati, il-
Kummissjoni se tintervieni kif suppost.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010

Teħid ta’ deċiżjonijiet dwar proġetti deċentralizzati 

Kif intqal mill-Kummissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha dwar din il-
petizzjoni, il-ġestjoni tal-Fondi Strutturali tinqasam bejn il-Kummissjoni Ewropea (KE) u l-
Istati Membri. F’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-għażla tal-proġetti hija 
deċentralizzata (għajr għal proġetti kbar, fejn għandha tiġi segwita proċedura differenti). 
Imbagħad hija l-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm operattiv tal-Great Plain tan-Nofsinhar 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) li għandha tiddeċiedi liema proġetti 
individwali għandhom jirċievu kofinanzjament mill-programm fir-reġjun rispettiv tagħha 
sakemm dawn jikkontribwixxu għall-kisba ta’ strateġija u l-objettiv stabbiliti fl-OP (l-assi ta’ 
Prijorità  2: Żviluppi relatati mat-turiżmu). L-Awtorità ta’ Ġestjoni hija mitluba tiżgura li l-
proġetti li jintgħażlu għall-kofinanzjament mill-ERDF ikunu konformi mal-liġi nazzjonali u 
dik tal-UE. Il-KE tista’ madankollu tinrevieni f’każijiet ta’ ksur tal-liġi u f’każijiet ta’ 
irregolaritajiet finanzjarji. 
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Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, is-Sottokumitat Reġjonali ta’ Monitoraġġ u l-
Kumitat ta’ Konverġenza għall-Monitoraġġ tal-programmi operattivi għall-Great Plain tan-
Nofsinhar iddeċidew dwar il-kriterji tal-għażla għall-applikazzjonijiet għall-proġetti, u l-
Awtorità ta’ Ġestjoni hija responsabbli għall-għażla tal-proġetti skont dan. 

Il-proġett speċifiku ta’ spa ta’ Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

Abbażi tad-dokumenti provduti mill-petizzjonant il-KE eżaminat il-każ mill-ġdid. Id-
dokumenti mehmuża mal-petizzjoni oriġinali fihom ittri ta’ ilment li l-petizzjonant kien 
bagħat qabel lill-Awtorità ta’ Ġestjoni. Dawn kienu twarrbu billi ma kienx hemm bażi legali 
għall-ilment tal-petizzjonant. 

Il-petizzjonant issottometta wkoll dokument ġdid bid-deċiżjoni tal-Qorti lokali ta’ Szeged 
(05.10.2009). Id-deċiżjoni tal-Qorti tagħti dritt lill-petizzjonant li jkollu aċċess għall-istudju 
ta’ fattibilità dwar ir-rinovazzjoni tal-ispa u l-kuntratti relatati, billi din hija informazzjoni 
pubblika.

Il-KE talbet aktar informazzjoni rigward il-proċeduri ta’ għażla tal-proġett. L-awtorità ta’ 
Ġestjoni pprovdiet id-dokumenti li juru li l-proċeduri tal-għażla huma konformi mal-
leġiżlazzjoni relevanti nazzjonali u dik tal-UE u jikkontribwixxu għall-objettiv ġenerali tal-
assi ta’ prijorità stabbiliti fl-OP. 

Skont l-informazzjoni provduta mill-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-petizzjonant, ma kien hemm l-
kien ebda ksur ta’ regolamenti relevanti tal-UE, u lanqas ma ġiet osservata xi irregolarità 
finanzjarja. Konsegwentement, il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda raġuni biex 
tintervieni f’dan il-każ. 

Skont il-ġestjoni kondiviża tal-interventi tal-politika ta’ Koeżjoni u f’konformità mal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà, huma l-Istati Membri li għandhom jagħżlu proġetti individwali u 
jiżguraw li l-proġetti li jintgħażlu għall-kofinanzjament mill-ERDF ikunu kompletament
konformi mal-liġi nazzjonali u dik Komunitarja, u jikkontribwixxu għall-istrateġija u l-
objettiv tal-programm operattiv. Skont l-informazzjoni li waslet mingħand l-Istat Membru u l-
petizzjonant, ma nstabu l-ebda irregolarità jew ksur tal-liġi tal-UE jew dik nazzjonali f’dan il-
każ speċifiku. Għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda bażi legali biex 
tintervieni f’dan il-każ. 


