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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1154/2010, ko Ungārijas valstspiederīgā István Bebes vārdā 
iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Iroda Jakucs Ugyvedi, par Kermendas 
pils arhitektonisko rekonstrukciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir advokāts un rīkojas Ungārijas pilsētas Kermendas mēra István 
Bebes vārdā. Viņš apgalvo, ka mērs ir darījis visu iespējamo, lai aizsargātu Kermendas 
pilsētas kultūras mantojumu un īpaši tās vēsturiskās celtnes, mantotos īpašumus un resursus.
Viņš norāda, ka Ungārijas valdība nav izpildījusi savus István Bebes sniegtos daudzos 
solījumus nodrošināt vajadzīgos līdzekļus Kermendas pils atjaunošanai no tās pussagruvušā 
stāvokļa. Viņš papildina, ka solītie līdzekļi būtu jāsaņem no Kopienas fondiem, piemēram, 
ERAF, ESF un Kohēzijas fonda. Viņš lūdz veikt izmeklēšanu par šo līdzekļu izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd valdības lēmumus attiecībā uz tā saukto projektu sarakstu, 
kuru Valsts attīstības aģentūrai iesniegusi Reģionālās attīstības padome (iestāde, kas pārstāv 
vietējās/reģionālās ieinteresētās puses). Projektu saraksts ir „prioritātes” procedūras rezultāts, 
ar kuru valdība atlasa projektus atbalsta saņemšanai. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir 
pārkāpts partnerības princips un ka ar Kopienas atbalstu iespējams netiek sniegta palīdzība 
Eiropas kultūras mantojumam.
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Ar Ungārijas reģionālās darbības programmām tiek atbalstītas dažādas reģionālās attīstības 
prioritātes (ietverot tūrisma attīstību un atbalstu Pannonijas mantojumam). Programmas 
nodrošina atbalstu 2 dažādu procedūru ietvaros: „klasiskā” konkursa procedūra, kuras 
rezultātā notiek sacensība starp projektiem, un tā sauktā „prioritātes” projektu sistēma, kurai 
nav nepieciešams konkurss, bet valdība atlasa projektus atbalsta saņemšanai. Šie projekti tiek 
sarindoti sarakstā, pamatojoties uz Reģionālās attīstības padomes ieteikumu. Šīs procedūras 
izmantošana ir ierobežota.
Lūgumraksts galvenokārt attiecas uz valdības lēmumiem „prioritātes” projektu kontekstā.
Saskaņā ar Ungārijas pārvaldības varas iestādes, kas atbildīga par reģionālajām programmām, 
sniegto informāciju projekts, uz kuru attiecas šis lūgumraksts, tika iesniegts vairākas reizes un 
nosūtīts atpakaļ tālākai pārskatīšanai, bet pārvaldības iestāde nekad nav to skaidri noraidījusi. 
2010. gada 30. septembrī Reģionālās attīstības padome saņēma 4 projektus, kuri visi bija ar 
vienu prioritāti un attiecās uz ļoti svarīgiem (un līdzīgiem) kultūras mantojuma jautājumiem.
Tā kā Reģionālā attīstības padome nespēja izlemt, kā sarindot šos projektus, visi 4 tika 
iesniegti Valsts attīstības aģentūras sarakstam. Tomēr Valsts attīstības aģentūra informēja 
Reģionālās attīstības padomi, ka tā var iesniegt projektus tikai konkrētās prioritātes finanšu 
ierobežojuma ietvaros un ka tai ir jāsarindo projekti.
2010. gada 28. oktobrī Reģionālās attīstības padome sapulcējās vēlreiz un pēc ilgām 
diskusijām (kurās piedalījās arī lūgumraksta iesniedzējs) ar balsu vairākumu (12 balsojot 
„par”, 1 — „pret”, 6 atturoties) nolēma par 4 projektu sarindošanu. Projekts, uz kuru attiecas 
šis lūgumraksts, tika ierindots 3. vietā. Tā kā Reģionālās attīstības padome varēja iesniegt 
tikai 2 projektus, tās sekojošais lēmums bija iesniegt Valsts attīstības aģentūrai tikai pirmos 
2 projektus (balsojums: 14 „par”, 5 „pret”).
Reģionālās attīstības padomes pienākums ir informēt projekta finansējuma saņēmējus (šajā 
gadījumā — pašvaldību) par saviem lēmumiem.
Secinājums
Saskaņā ar dalītās pārvaldības principu projektu atlase struktūrfondu programmu ietvaros 
ietilpst dalībvalsts kompetencē. Tomēr Eiropas Komisijas dienesti uzskata, ka šīs procedūras 
laikā nav pārkāpti ne ES tiesību akti, ne arī pārredzamības un partnerības princips.


