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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1154/2010 dėl Kermendo pilies Vengrijoje architektūrinio 
atstatymo, kurią pateikė Vengrijos pilietis Iroda Jakucs Ugyvedi taip pat 
Vengrijos piliečio Istváno Bebeso vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra teisininkas ir pasirašo šią peticiją Kermendo savivaldybės (Vengrija) 
mero Istváno Bebeso vardu. Peticijos pateikėjas nurodo, kad meras dėjo daug pastangų 
siekdamas išsaugoti Kermendo kultūrines vertybes, būtent jo istorinius paminklus, kitą 
istorinį paveldą ir išteklius. Taip pat šiuo atžvilgiu peticijos pateikėjas nurodo, kad Vengrijos 
vyriausybė nesilaiko daugybę kartų Istvánui Bebesui duotų pažadų skirti būtiną finansavimą 
sugriuvusiai Kermendo piliai atstatyti. Papildomai peticijos pateikėjas paaiškina, kad toks 
finansavimas būtų grindžiamas Europos Sąjungos fondų, pvz., ERPF, ESF ir Sanglaudos 
fondas, parama. Prašoma išaiškinti, kaip naudojamas tokių fondų skiriamas finansavimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticija 
Peticijoje abejojama vyriausybės sprendimais dėl vadinamojo projektų sąrašo, kurį Regioninė 
plėtros taryba (institucija, atstovaujanti vietos ir (arba) regionų suinteresuotiesiems 
subjektams) pateikė Nacionalinės plėtros agentūrai, sudarymo. Projektų sąrašas sudaromas 
pagal pirmenybės procedūrą, kurią taikant vyriausybė atrenka projektus, kuriems skiria 
parama. Peticijoje tvirtinama, kad pažeidžiamas partnerystės principas ir kad teikiant 
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Bendrijos paramą tariamai neremiamas Europos kultūros paveldas.

Komisijos pastabos 
Vengrijos regioninės veiklos programomis remiami įvairūs regioninės plėtros prioritetai 
(įskaitant turizmo plėtrą ir paramą Panonijos paveldui). Programomis parama teikiama pagal 
dvi skirtingas procedūras: įprasta konkurso tvarka, pagal kurią rengiamas projektų konkursas, 
ir vadinamųjų pirmenybinių projektų, kuriems konkurso nereikia, pagrindu, kai vyriausybė 
atrenka projektus, kuriems skiria paramą. Projektų sąrašas sudaromas, atsižvelgiant į 
Regioninės plėtros tarybos rekomendaciją. Ši procedūra taikoma ribotai. 
Visų pirma peticijoje svarstomi vyriausybės sprendimai, susiję su pirmenybiniais projektais. 
Remiantis Vengrijos valdymo institucijos, atsakingos už regionines programas, pateikta 
informacija, projektas, kuris yra šios peticijos objektas, buvo pateiktas keletą kartų ir grąžintas 
toliau svarstyti, tačiau valdymo institucija niekada jo tiesiogiai neatmetė.
2010 m. rugsėjo 30 d. Regioninės plėtros taryba persvarstė keturis to paties prioriteto 
projektus, kuriuose svarstomi itin svarbūs (ir panašūs) kultūros paveldo klausimai. Kadangi 
Regioninė plėtros taryba negalėjo nuspręsti, kokia tvarka šiuos projektus išdėstyti, ji visus 
keturis projektus pateikė Nacionalinei plėtros agentūrai, kad ši sudarytų sąrašą. Tačiau 
Nacionalinė plėtros agentūra Regioninei plėtros tarybai pranešė, kad Regioninė plėtros taryba 
galėjo tiktai pateikti projektus, neviršydama konkretaus prioriteto finansinių ribų, ir kad ji 
turėtų šiuos projektus išdėstyti pagal eiliškumą.

2010 m. spalio 28 d. Regioninė plėtros taryba susirinko dar kartą ir po ilgų diskusijų (kuriose 
dalyvavo ir peticijos pateikėjas) balsų dauguma (pritarė 12 narių, nepritarė 1, 6 susilaikė) 
priėmė sprendimą dėl keturių projektų eiliškumo. Projektui, kuris yra šios peticijos objektas, 
atiteko trečia vieta. Kadangi Regioninė plėtros taryba galėjo pateikti tik du projektus, tolesnis 
jos sprendimas – Nacionalinei plėtros agentūrai pateikti tik du pirmuosius projektus 
(balsavimas: 14 narių pritarė, nepritarė 5). 
Tik Regioninė plėtros taryba atsako už savo sprendimų pranešimą projektų paramos gavėjams 
(šiuo atveju vietos savivaldai).

Išvada
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu, atrinkti projektus, kuriems parama skiriama 
pagal struktūrinių fondų programas, priskiriama valstybių narių kompetencijai. Vis dėlto 
Europos Komisijos tarnybos mano, kad per šią procedūrą nebuvo pažeista nei ES teisė, nei 
skaidrumo principai, nei partnerystės principas.“


