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Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0090/2009, adresată de Pal Nemeth, de cetățenie maghiară, privind 
obiecțiile față de complexul balnear planificat în municipiul Makó (Ungaria)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că cetățenii din municipiul Makó din Ungaria se opun unui proiect 
care este pe cale să fie lansat de autoritățile locale și care prevede renovarea spațiilor de înot 
existente și a instalațiilor centrului de sănătate, proiect care, conform petiționarului, este 
finanțat în proporție de jumătate din fonduri UE, în timp ce cetățenii se declară în favoarea 
unui alt proiect mai bun și mai ieftin. De asemenea, petiționarul reclamă faptul că localnicii 
nu au fost consultați cu privire la această chestiune. A fost depusă o petiție însoțită de peste 
5 000 de semnături, iar cetățenii municipiului au inițiat proceduri judiciare împotriva 
autorităților locale, pe motiv că acestea ar fi refuzat să le ofere informații relevante. S-ar părea 
că procedura de luare a deciziei se desfășoară pe trei niveluri succesive, și anume la nivel 
regional, mai apoi la nivel național și, în final, la nivel european, în cadrul Comisiei. Proiectul 
a fost aprobat la nivel regional. Cetățenii municipiului nu au primit niciun răspuns la scrisorile 
lor repetate și la plângerile înaintate ministrului responsabil Petiționarul menționează că au 
fost luate măsuri încă înainte de demararea proiectului și solicită o investigație în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul indică faptul că cetățenii din municipiul Makó din Ungaria se opun unui proiect 
care este pe cale să fie lansat de autorităților locale și care prevede renovarea spațiilor de înot 
existente și a instalațiilor centrului de sănătate. De asemenea, petiționarul reclamă faptul că 
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localnicii nu au fost consultați cu privire la această chestiune. Acesta consideră că execuția 
proiectului implică o serie de încălcări ale legislației comunitare.

Fondurile structurale sunt implementate prin „gestionare partajată”, ceea ce înseamnă că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, autoritățile statelor membre sunt în primul rând 
responsabile pentru punerea în aplicare a programelor operaționale din cadrul fondurilor 
structurale. Prin urmare, autoritatea de gestionare a oricărui program operațional din cadrul 
Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER) este cea care selectează proiectele 
individuale și trebuie să se asigure că acestea respectă legislația națională și cea comunitară. 
Comisia Europeană poate interveni doar în situațiile în care se încalcă legislația comunitară 
sau în cazul constatării unor nereguli financiare. 

În ceea ce privește cazul prezentat, Comisia nu poate să identifice vreun conflict cu legislația 
comunitară în acest stadiu și pe baza informațiilor de care dispune în prezent.

Pentru perioada de programare 2007-2013, subcomitetul de monitorizare regională și 
comitetul de monitorizare a convergenței pentru programele operaționale destinate Marii 
Câmpii de Sud au stabilit criteriile de selecție pentru propunerile de proiect, iar autoritatea de 
gestionare a ales proiectele care urmează să fie cofinanțate din bugetul programului. 

Comisia Europeană nu este responsabilă cu selecția proiectelor individuale eligibile pentru 
cofinanțare din partea FEDER. Acest lucru intră în competența autorităților responsabile cu 
programele (comitetul de monitorizare și autoritatea de gestionare). Autoritatea de gestionare 
trebuie să se asigure că acest proiect și celelalte proiecte selectate pentru cofinanțare din 
partea FEDER respectă pe deplin legislația națională și cea comunitară.

Comisia a contactat autoritatea de gestionare pentru a obține informații suplimentare cu 
privire la proiectul în cauză și aspectele prezentate de petiționar. În cazul în care se constată 
că declarațiile petiționarului sunt corecte și că nu s-au respectat reglementările UE relevante, 
Comisia va interveni în mod corespunzător.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Luarea deciziilor cu privire la proiectele descentralizate 

După cum a indicat Comisia Europeană și cu ocazia comunicării sale anterioare referitoare la 
prezenta petiție, gestionarea fondurilor structurale este partajată între Comisia Europeană 
(CE) și statele membre. În conformitate cu principiul subsidiarității, selecția proiectelor este 
un proces descentralizat (cu excepția proiectelor de anvergură, pentru care trebuie urmată o 
procedură diferită). Prin urmare, este de competența autorității de gestionare a programului 
operațional (PO) destinat Marii Câmpii de Sud și finanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDER) să decidă proiectele individuale eligibile pentru cofinanțare în cadrul 
programului pentru regiunea respectivă, atâta timp cât acestea contribuie la realizarea 
strategiei și a obiectivului stabilit în PO (Axa prioritară 2: infrastructură turistică). Autoritatea 
de gestionare trebuie să se asigure că proiectele selectate pentru cofinanțare din partea 
FEDER respectă legislația națională și cea comunitară. Cu toate acestea, Comisia Europeană 
poate interveni în situațiile în care se încalcă legislația comunitară sau în cazul constatării 
unor nereguli financiare. 
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Pentru perioada de programare 2007-2013, subcomitetul de monitorizare regională și 
comitetul de monitorizare a convergenței pentru programele operaționale destinate Marii 
Câmpii de Sud au stabilit criteriile de selecție pentru propunerile de proiect, iar autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu selecția proiectelor eligibile. 

Proiectul specific referitor la complexul balnear din Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

CE a reexaminat cazul pe baza documentelor transmise de petiționar. Documentele anexate 
petiției inițiale conțin reclamațiile anterioare ale petiționarului adresate autorității de 
gestionare. Acestea au fost respinse pe motiv că nu aveau un temei juridic. 

Petiționarul a transmis și un nou document conținând decizia instanței locale din Szeged 
(05.10.2009). Prin decizia instanței, petiționarului i se conferă dreptul de a examina studiul de 
fezabilitate privind renovarea complexului balnear și contractele aferente, în virtutea faptului 
că aceste informații sunt publice.

CE a solicitat informații suplimentare referitoare la procedura de selecție a proiectelor. 
Autoritatea de gestionare a transmis documente care arată că procedura de selecție este în 
conformitate cu legislația națională și comunitară relevantă, iar proiectele contribuie la 
obiectivul general al axei prioritare stabilit în PO.

Din informațiile furnizate de autoritatea de gestionare și de petiționar, reiese că nu s-au 
încălcat reglementările UE relevante și că nu există nereguli financiare. Prin urmare, Comisia 
Europeană nu are motive pentru a interveni în acest caz.

Conform principiului gestionării partajate a intervențiilor în cadrul politicii de coeziune și în 
conformitate cu principiul subsidiarității, selecția proiectelor individuale este de competența 
statelor membre, care trebuie să se asigure că proiectele selectate pentru a beneficia de 
cofinanțare din partea FEDER respectă pe deplin legislația națională și cea comunitară și 
contribuie la strategia și obiectivul programului operațional. Pe baza informațiile transmise de 
statul membru și de petiționar, nu s-au constatat nereguli și nici vreo încălcare a legislației 
comunitare sau naționale în acest caz specific. Prin urmare, Comisia Europeană nu are niciun 
temei juridic pentru a interveni mai departe în acest caz.


