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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1154/2010, του Iroda Jakucs Ugyvedi, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του István Bebes, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αρχιτεκτονική αποκατάσταση του κάστρου Körmend στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι δικηγόρος που ενεργεί για λογαριασμό του István Bebes, δημάρχου του
Körmend στην Ουγγαρία. Αναφέρει ότι ο δήμαρχος έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Körmend, και ειδικότερα των 
ιστορικών κτιρίων, της ιστορικής κληρονομιάς και των ιστορικών πόρων. Δηλώνει ότι η 
ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει εκπληρώσει τις πολυάριθμες υποσχέσεις της προς τον István
Bebes ότι θα του παράσχει τους απαραίτητους πόρους για την αποκατάσταση του 
ερειπωμένου κάστρου Körmend. Προσθέτει δε ότι οι πόροι τους οποίους υποσχέθηκε η 
κυβέρνηση υποτίθεται ότι θα προέρχονταν από κοινοτικά ταμεία, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής. Ζητεί να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τη χρήση των εν λόγω 
κονδυλίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφορά
Η αναφορά αμφισβητεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την καταχώριση των έργων 
που υποβάλλονται στην εθνική υπηρεσία ανάπτυξης από το συμβούλιο περιφερειακής 
ανάπτυξης (φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους τοπικούς/περιφερειακούς ενδιαφερόμενους 
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φορείς). Η καταχώριση των έργων είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας «προτεραιότητας» 
μέσω της οποίας η κυβέρνηση επιλέγει τα έργα που θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη. Στην 
αναφορά πραγματοποιούνται ισχυρισμοί για παραβίαση της αρχής της εταιρικής σχέσης και 
για εικαζόμενη μη υποστήριξη από την Κοινότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα της Ουγγαρίας στηρίζουν διάφορες 
προτεραιότητες στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της 
τουριστικής ανάπτυξης και της στήριξης της κληρονομιάς της Πανοννίας). Τα προγράμματα 
παρέχουν στήριξη στο πλαίσιο δύο διαφορετικών διαδικασιών: στο πλαίσιο της «τυπικής» 
διαδικασίας υποβολής προσφορών η οποία οδηγεί στον ανταγωνισμό μεταξύ των έργων και 
στο πλαίσιο των αποκαλούμενων έργων «προτεραιότητας» για τα οποία δεν χρειάζεται 
διαδικασία υποβολής προσφορών, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη που επιλέγει τα έργα τα 
οποία θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη. Τα έργα καταχωρούνται βάσει σύστασης του 
συμβουλίου περιφερειακής ανάπτυξης. Η χρήση της ανωτέρω διαδικασίας είναι 
περιορισμένη. 
Η αναφορά πραγματεύεται κυρίως τις αποφάσεις της κυβέρνησης στο πλαίσιο των έργων 
«προτεραιότητας». Σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρμόδια αρχή για 
τη διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων της Ουγγαρίας, τα έργα που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας αναφοράς υπεβλήθησαν αρκετές φορές και απεστάλησαν εκ νέου 
για περαιτέρω αναθεώρηση, ωστόσο, δεν απορρίφθηκαν ποτέ κατηγορηματικά από την εν 
λόγω αρχή διαχείρισης.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, το συμβούλιο περιφερειακής ανάπτυξης επανεξέτασε τέσσερα 
έργα που ενέπιπταν στον ίδιο άξονα προτεραιότητας και πραγματεύονταν εξαιρετικά 
σημαντικά –και παρόμοια– ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς το συμβούλιο 
περιφερειακής ανάπτυξης δεν μπορούσε να αποφασίσει τον τρόπο κατάταξης αυτών των 
έργων, κατέθεσε και τα τέσσερα έργα προς καταχώριση στην εθνική υπηρεσία ανάπτυξης. 
Ωστόσο, η εθνική υπηρεσία ανάπτυξης ενημέρωσε το συμβούλιο περιφερειακής ανάπτυξης 
ότι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν έργα μόνο εντός του χρηματοδοτικού ορίου του 
συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας και ότι έπρεπε να κατατάξουν τα έργα αυτά.
Στις 28 Οκτωβρίου 2010, το συμβούλιο περιφερειακής ανάπτυξης συνεδρίασε εκ νέου και 
έπειτα από εκτενείς συζητήσεις (στις οποίες παρέστη ο αναφέρων) αποφάσισε μέσω 
ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία (12 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 6 αποχές) για την 
κατάταξη των τεσσάρων αυτών έργων. Το έργο για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά 
κατετάγη στην τρίτη θέση. Καθώς το συμβούλιο περιφερειακής ανάπτυξης είχε τη 
δυνατότητα να υποβάλει μόνο δύο έργα, η επακόλουθη απόφαση του συμβουλίου 
περιφερειακής ανάπτυξης επρόκειτο να κατατεθεί στην εθνική υπηρεσία ανάπτυξης μόνο για 
τα δύο έργα (ψηφοφορία: 14 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά). 
Εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συμβουλίου περιφερειακής ανάπτυξης να 
ενημερώσει τους δικαιούχους των έργων (σε αυτήν την περίπτωση την τοπική αυτοδιοίκηση) 
σχετικά με τις αποφάσεις του.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των έργων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
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Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας δεν υπήρξε παραβίαση ούτε της νομοθεσίας της ΕΕ αλλά ούτε και των αρχών της 
διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης.


