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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0628/2010 dėl problemų, kylančių dėl Rumunijos vyriausybės 
asignavimų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
naudojimo ir valdymo, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ciprian Dobre

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja Kaimo veiklos ir žuvininkystės plėtros mokėjimo agentūros 
(angl. Payments Agency for the Development of Rural Activities and Fisheries – APDRP), 
atsakingos už Rumunijai skiriamų lėšų administravimą pagal Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), veiklą. Peticijos pateikėjas visų pirma mini projektus, 
finansuojamus pagal 3 krypties 3.2.2.a priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtojimas, 
pagrindinių paslaugų kaimo ekonomikai ir gyventojams gerinimas ir kaimo paveldo 
išsaugojimas ir puoselėjimas“. Pasak peticijos pateikėjo, kai iki projektų pateikimo galutinės 
datos buvo likęs tik mėnuo, nuo 2009 m. birželio mėn. APDRP pakeitė projektų klasifikavimo 
sistemą, taip paveikdama visą procesą.  Jo nuomone, pakeitimai, kuriais sumažinama 
geriamojo vandens tiekimo ir drenažo projektų, kurie yra kaimo vietovių prioritetas, vertė, 
palyginti su kelių infrastruktūros projektais, yra absurdiški.  Jis teigia, kad taip yra dėl 
korupcijos, įsišaknijusios Rumunijos kelių tiesimo ir gerinimo sektoriuje. Jis pažymi, kad 
klasifikavimo sistemos pakeitimus pirmumo teise padarė APDRP, ir tvirtina, kad iš 2009 m. 
birželio mėn. pateiktų 295 projektų finansavimui gauti tik 38 projektai iš esmės susiję su 
geriamojo vandens tiekimo ir drenažo infrastruktūra. Todėl peticijos pateikėjas nori, kad būtų 
atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.
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„Peticija

Šioje peticijoje išreiškiamas susirūpinimas dėl 2007–2013 m. Rumunijos kaimo plėtros 
programos (KPP) 3.3.2 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtojimas, pagrindinių paslaugų 
kaimo ekonomikai ir gyventojams gerinimas ir kaimo paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, 
remiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, atrankos kriterijų. Ši 
priemonė skirta kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, užtikrinant galimybę gauti 
pagrindines paslaugas ir kaimuose išsaugoti vietos kultūrinį bei gamtinį paveldą, siekiant 
tvaraus vystymosi.

Rumunijos KPP atveju atrankos kriterijai įtvirtinti pačioje Komisijos patvirtintoje programoje. 
Tačiau dėl balų skaičiaus, skiriamų pagal šiuos kriterijus, sprendimus priima vadovaujančioji 
institucija, pasikonsultavusi su priežiūros komitetu.
3.3.2 priemonei taikoma 10 atrankos kriterijų, pagal kiekvieną jų skiriamas tam tikras balų 
skaičius1:

1. kaimo vietovės, anksčiau negavusios Sąjungos paramos panašaus pobūdžio 
investicijoms (10 balų),

2. kaimo vietovės, kuriose ypač aukštas skurdo lygis (10, 7 ar 5 balai, atsižvelgiant į 
skurdo lygį),

3. projektai, susiję su vietos ar valstybės lygmens plėtros strategija (5 balai),
4. jungtiniai investicijų projektai (5 balai),
5. investicijų į vandens (nuotekų) infrastruktūrą projektai kaimo vietovėse, kuriose 

gyvena 2 000–10 000 gyventojų, įvardytose pagal regionų vadybos planus, kurie 
nėra finansuojami pagal veiksmų programą „Aplinka“ (bendrai finansuojamą iš 
ERPF) (15 balų),

6. investicijų į kelių infrastruktūrą projektai, kuriais kuriamos jungtys su 
pagrindiniais (regioniniais ir valstybinės svarbos) keliais ar kitais pagrindiniais 
transporto (geležinkelių ar upių) keliais (25 balai),

7. investicijų į aprūpinimo vandeniu infrastruktūrą projektai teritorijose, kuriose 
jaučiamas vandens stygius ar kuriose dažnos sausros (5 balai), 

8. investicijų į vandens (nuotekų) infrastruktūrą projektai teritorijose, kuriose vanduo 
labai užterštas arba kurių požeminiame vandenyje nustatyta didelė nitratų 
koncentracija, turinti įtakos visuomenės sveikatai (5 balai),

9. investicijų į socialinę infrastruktūrą projektai (atsižvelgiant į paramos gavėją – 10, 
7 ar 5 balai),

10. projektai, kuriais skatinamos investicijos, skirtos išsaugoti ypatingas vietos 
vertybes ir kultūros paveldą (atsižvelgiant į paramos gavėją – 10, 7 ar 5 balai). 

Patys atrankos kriterijai nuo to laiko, kai 2008 m. patvirtinta KPP, koreguoti nebuvo. Vis 
dėlto vadovaujančioji institucija, prieš paskelbdama 2009 m. birželio mėn. kvietimą teikti 
paraiškas, įvedė tam tikrus balų skyrimo pagal kai kuriuos atrankos kriterijus pakeitimus.

Komisijos pastabos
Pagal Europos Komisijos patvirtintas kaimo plėtros programas numatoma priemonių taikymo 
                                               
1 Nurodyta balų skaičiavimo sistema taikyta per 2009 m. birželio mėn. paskelbtą kvietimą 
teikti paraiškas, kurį ir ginčija peticijos pateikėjas. 
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apimtis (tikslai, paramos gavimo sąlygos ir (arba) tinkamumo kriterijai, paramos gavėjai ir 
t. t.) ir parama iš EŽŪFKP, nustatant atrankos kriterijus, skirtus atrinkti paraiškas, kurios 
geriausiai atitinka šalies poreikius, įvardytus nacionaliniuose strateginiuose planuose.  
Tačiau projektų atranka priskiriama vadovaujančiųjų institucijų kompetencijai, jei jų 
pasirinkimas atitinka programose įtvirtintus ir su Komisija suderintus principus bei 
atitinkamus ES teisės aktus.

Rumunijos atveju, nors atrankos kriterijai įtvirtinti pačioje KPP, už atrankos kriterijų balų 
skaičiavimo sistemą atsakinga vadovaujančioji institucija; pasikonsultavusi su KPP priežiūros 
komitetu, ji taip pat gali iš dalies ją keisti.

Komisijai žinoma apie tai, kad prieš paskelbiant naują kvietimą teikti paraiškas buvo įvesti 
tam tikri balų skaičiavimo pagal atrankos kriterijus pakeitimai, ir Komisija jau atkreipė 
vadovaujančiosios institucijos dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti sąžiningą ir vienodą požiūrį 
į visus galimus paramos gavėjus reikia vengti pakeitimų likus nedaug laiko iki paraiškų 
teikimo termino.

Konkrečiai dėl Rumunijos KPP 3.2.2 priemonės norėtume patikslinti, kad pagal Komisijos 
turimą informaciją vandens (nuotekų) infrastruktūros projektų, kelių infrastruktūros ir 
skurdžių teritorijų projektų balų skaičiavimo pakeitimai įvesti likus trims mėnesiams iki 
paskelbiant 2009 m. birželio mėn. kvietimą teikti paraiškas.
Tiesa, kad pagal vieną iš atrankos kriterijų, susijusių su vandens infrastruktūra, (kriterijus 
Nr. 7) skiriamų balų skaičius sumažėjo nuo 10 iki 5 balų, tačiau pagal kitą su vandens 
projektais susijusį kriterijų (kriterijus Nr. 5) skiriamų balų skaičius padidėjo nuo 10 iki 
15 balų. Vandens ir kelių infrastruktūros projektams, kartu sudėjus, galima skirti ne daugiau 
kaip 25 balus.
Be to, vadovaudamosi galiojančiomis procedūromis, EŽŪFKP atveju – sąskaitų patvirtinimo 
procedūra, Komisijos tarnybos nuolat lankosi valstybėse narėse tikrindamos, ar visos 
reikalingos procedūros taikomos pagal taisykles. Nustačiusi neatitikimų Komisija gali priimti 
sprendimą taikyti finansines korekcijas. 

Išvada

Projektų atranka priklauso valstybių narių vadovaujančiųjų institucijų kompetencijai, jei jų 
pasirinkimas atitinka programose įtvirtintus ir su Komisija suderintus principus bei 
galiojančius teisės aktus. 

Tačiau Komisijai žinoma, kad prieš skelbiant naują kvietimą teikti paraiškas buvo įvesti tam 
tikri pagal atrankos kriterijus skiriamų balų skaičiavimo pakeitimai, į šį faktą jau atkreiptas 
Rumunijos valdžios institucijų dėmesys. Komisija ir toliau šį klausimą kels diskutuodama ir 
susirašinėdama su Rumunijos valdžios institucijomis, ragindama jas praktiškai taikyti visas 
reikalingas priemones, kad atrankos procedūra vyktų pagal taisykles ir būtų skaidri.“


