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Komisja Petycji

3.3.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0628/2010, którą złożył Ciprian Dobre (Rumunia), w sprawie 
problemów związanych z wykorzystaniem przez rząd rumuński środków 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i zarządzaniem nimi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje poczynania Agencji ds. Wypłat dla Rozwoju Wsi 
i Rybołówstwa (APDRP), która jest odpowiedzialna za administrowanie środkami 
zarezerwowanymi dla Rumunii w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Składający petycję odnosi się w szczególności do 
projektów finansowanych w ramach działania 3.2.2. (oś 3) dotyczących „Odnowy wsi oraz 
rozwoju i ulepszenia podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, a także 
zachowania i poprawy stanu dziedzictwa obszarów wiejskich”. Według składającego petycję 
po czerwcu 2009 r. APDRP zmieniła system gradacji projektów zaledwie miesiąc przed 
terminem ich składania, co tym samym miało wpływ na cały proces. Za absurdalną uważa on 
liczbę zmian zmniejszających wartość projektów w zakresie dostaw wody i osuszania, które 
mają priorytetowe znaczenie na obszarach wiejskich w porównaniu z projektami w dziedzinie 
infrastruktury drogowej. Składający petycję przekonuje, że jest to wynik 
zinstytucjonalizowanej korupcji w sektorze budowy i remontów dróg w Rumunii. Informuje 
on, że zmiany w systemie gradacji zostały dokonane przez APDRP w sposób uznaniowy i 
utrzymuje, że z 295 projektów przedłożonych do finansowania w czerwcu 2009 r. tylko 38 
dotyczyło zasadniczo infrastruktury w zakresie wody pitnej i osuszania. Dlatego domaga się 
on przeprowadzenia dochodzenia w celu wyjaśnienia tych kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Petycja

Przedmiotowa petycja dotyczy stosowania kryteriów wyboru w odniesieniu do działania 
3.2.2. „Odnowa wsi oraz rozwój i ulepszenie podstawowych usług dla gospodarki i ludności 
wiejskiej, a także zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich” w ramach 
rumuńskiego programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2007–2013, który 
wspierany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Środek ten ma na celu poprawę warunków życia ludności wiejskiej poprzez 
zapewnienie dostępu do podstawowych usług, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego na obszarach wiejskich, aby doprowadzić do zrównoważonego 
rozwoju.

W przypadku rumuńskiego PROW kryteria wyboru określone są w samym programie 
zatwierdzonym przez Komisję. Jednak decyzję w sprawie punktów przypisanych tym 
kryteriom podejmuje instytucja zarządzająca po konsultacji z komitetem monitorującym.
W przypadku działania 3.2.2. funkcjonuje 10 kryteriów wyboru, którym przypisano konkretną 
liczbę punktów1:

1. Obszary wiejskie, które nie otrzymały uprzednio wsparcia Wspólnoty na podobną 
inwestycję (10 punktów);

2. Obszary wiejskie w regionach o dużym poziomie ubóstwa (10, 7 lub 5 punktów w 
zależności od poziomu ubóstwa);

3. Przedsięwzięcia w ramach lokalnej lub okręgowej strategii rozwoju (5 punktów); 
4. Zintegrowane przedsięwzięcia inwestycyjne (5 punktów);
5. Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury wodnej/kanalizacyjnej w 

rejonach wiejskich o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 10 000, 
określone na mocy planów regionalnych, niefinansowane w ramach programu 
operacyjnego „Środowisko” (współfinansowane przez EFRR) (15 punktów);

6. Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury drogowej, które 
zapewniają połączenie z głównymi drogami (drogami okręgowymi lub krajowymi) 
bądź innymi głównymi szlakami transportowymi (kolejowymi i rzecznymi) (25 
punktów);

7. Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury do zaopatrzenia w wodę 
na obszarach często dotykanych suszą lub na których zasoby wodne są 
niewystarczające (5 punktów);

8. Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury wodnej/kanalizacyjnej 
na obszarach, na których woda jest w dużym stopniu zanieczyszczona lub na 
których wody gruntowe wykazują wysokie stężenie azotanów mających wpływ na 
zdrowie publiczne (5 punktów);

9. Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury socjalnej (10, 7 lub 5 
punktów w zależności od beneficjenta);

10. Przedsięwzięcia promujące inwestycje w zakresie ochrony szczególnych walorów 
lokalnych i dziedzictwa kulturowego (10, 7 lub 5 punktów w zależności od 
beneficjenta).

                                               
1 To właśnie tę skalę punktową, zastosowaną w ramach zaproszenia do składania wniosków w czerwcu 2009 r., 
kwestionuje składający petycję.
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Same kryteria wyborów nie były zmieniane od czasu zatwierdzenia programu rozwoju 
obszarów wiejskich w 2008 r. Instytucja zarządzająca wprowadziła jednak pewne zmiany w 
odniesieniu do punktów przypisanych niektórym kryteriom wyboru przed ogłoszeniem 
zaproszenia do składania wniosków w czerwcu 2009 r.

Uwagi Komisji
Zatwierdzane przez Komisję Europejską programy rozwoju obszarów wiejskich określają 
zakres działań (cele, warunki wsparcia / kryteria kwalifikowalności, beneficjentów itd.) oraz 
ukierunkowanie wsparcia z EFRROW, ustanawiając kryteria wyboru tak, aby zidentyfikować 
wnioski, które najlepiej uwzględniają potrzeby opisane w Krajowych Planach Strategicznych.

Jednak selekcja projektów leży w gestii instytucji zarządzających, pod warunkiem że ich 
wybory będą zgodne z zasadami określonymi w programach przyjętych w porozumieniu z 
Komisją, a także z właściwym prawodawstwem UE.

W przypadku Rumunii kryteria wyboru ustalane są w ramach samego PROW, ale to do 
instytucji zarządzającej należy przypisanie punktów do kryteriów wyboru oraz wprowadzanie 
zmian w tym zakresie, po konsultacji z komitetem monitorującym PROW.

Komisja jest świadoma tego, że pewne zmiany w skali punktowej obejmującej kryteria 
wyboru wprowadzono przed ogłoszeniem nowych zaproszeń do składania wniosków i 
zwracała już uwagę instytucji zarządzającej na konieczność unikania nagłych zmian, tak aby 
zapewnić sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Jeżeli chodzi konkretnie o działanie 3.2.2. rumuńskiego PROW, to chcielibyśmy wyjaśnić, że 
zmiany dotyczące punktacji za infrastrukturalne przedsięwzięcia wodne/kanalizacyjne oraz 
przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury drogowej na obszarach ubogich, zostały 
wprowadzone, zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji, trzy miesiące przed ogłoszeniem 
zaproszenia do składania wniosków w czerwcu 2009 r. Prawdą jest, że liczbę punktów w 
przypadku jednego z kryteriów wyboru dotyczących infrastruktury wodnej (kryterium nr 7) 
zmniejszono z 10 do 5; jednak w przypadku innego kryterium dotyczącego przedsięwzięć 
wodnych (kryterium nr 5) liczbę punktów zwiększono z 10 do 15. Ogólnie zarówno 
przedsięwzięciom w dziedzinie infrastruktury wodnej, jak i drogowej przyznano maksymalną 
liczbę 25 punktów.

Ponadto w ramach funkcjonujących procedur, takich jak procedura rozliczania rachunków w 
przypadku EFRROW, służby Komisji regularnie wizytują państwa członkowskie, aby 
weryfikować, czy wszystkie niezbędne procedury są poprawnie stosowane. W przypadku 
niezgodności Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu korekt finansowych.

Wniosek

Selekcja projektów leży w gestii instytucji zarządzających w państwach członkowskich, pod 
warunkiem, że ich wybory są zgodne z zasadami określonymi w programach przyjętych w 
porozumieniu z Komisją, a także z obowiązującym prawodawstwem.

Komisja jest jednak świadoma tego, że pewne zmiany w skali punktowej obejmującej kryteria 
wyboru wprowadzono tuż przed ogłoszeniem nowych zaproszeń do składania wniosków i 
dlatego poruszała już tę kwestię z władzami rumuńskimi. Komisja nadal będzie czynić to w 
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dyskusjach i korespondencji z władzami rumuńskimi, domagając się od nich przedsięwzięcia 
wszelkich niezbędnych środków na szczeblu operacyjnym, aby zapewnić poprawne i 
przejrzyste stosowanie procedury wyboru.


