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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1154/2010, imressqa minn Iroda Jakucs Ugyvedi, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, f’isem István Bebes, ta’ ċittadinanza Ungeriża, dwar ir-restawr tal-
arkitettura tal-kastell ta’ Körmend, fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa avukat li qed jaġixxi f’isem István Bebes, is-sindku ta’ Körmend, fl-
Ungerija. Huwa jgħid li s-sindku għamel kull sforz possibbli biex jipproteġi l-wirt kulturali ta’ 
Körmend, u b’mod partikolari l-bini storiku, il-patrimonju u r-riżorsi ta’ din il-belt. Huwa 
jgħid li l-gvern Ungeriż ma wettaqx id-diversi wegħdiet li għamel lil István Bebes li 
jipprovdilu r-riżorsi meħtieġa sabiex il-kastell ta’ Körmend jiġi rrestawrat mill-istat ta’ rovina 
tiegħu. Huwa jgħid ukoll li r-riżorsi mwiegħda suppost għandhom jiġu minn fondi 
Komunitarji, bħall-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni. Huwa jitlob li jsiru inkjesti dwar l-użu 
ta’ dawn il-fondi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjoni 
Il-petizzjoni tikkuntesta d-deċiżjonijiet tal-Gvern dwar l-hekk imsejħa lista ta’ proġetti 
ppreżentata lill-Aġenzija Nazzjonali għall-Iżvilupp mill-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali 
(korp li jirrappreżenta l-partijiet interessati lokali/reġjonali). Il-lista tal-proġetti hija r-riżultat 
tal-proċedura ta’ “prijorità” li permezz tagħha l-Gvern jagħżel il-proġetti li għandhom jirċievu 
l-appoġġ. Il-petizzjoni ssostni li l-prinċipju tas-sħubija mhuwiex qed jiġi rispettat u li l-
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appoġġ tal-Komunità allegatament qed jonqos milli jappoġġja l-wirt kulturali tal-Ewropa.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 
Il-programmi operattivi reġjonali Ungeriżi jappoġġjaw prijoritajiet differenti tal-iżvilupp 
reġjonali (inkluż l-iżvilupp tat-turiżmu u l-appoġġ tal-wirt ta’ Pannonia). Il-programmi 
jipprovdu appoġġ fil-qafas ta’ żewġ proċeduri differenti: il-proċess “klassiku” għas-sejħiet 
tal-offerti li jirriżulta f’kompetizzjoni bejn il-proġetti, u l-qafas tal-hekk imsejħa proġetti ta’ 
“prijorità” li ma jeħtieġu l-ebda sejħa tal-offerti iżda fejn il-Gvern jagħżel il-proġetti li 
għandhom jirċievu l-appoġġ. Il-proġetti huma elenkati abbażi ta’ rakkomandazzjoni mill-
Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali. L-użu ta’ din l-aħħar proċedura huwa limitat. 

Il-petizzjoni tittratta primarjament id-deċiżjonijiet tal-Gvern fil-kuntest tal-proġetti ta’ 
“prijorità”. Skont l-informazzjoni provduta mill-awtorità tal-immaniġġjar Ungeriża 
responsabbli għall-programmi reġjonali, il-proġett li huwa s-suġġett ta’ din il-petizzjoni 
tressaq ħafna drabi u ntbagħat lura għal reviżjoni ulterjuri, iżda qatt ma ġie rifjutat b’mod 
espliċitu mill-awtorità tal-immaniġġjar.
Fit-30 ta’ Settembru 2010, il-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali rreveda erba’ proġetti li kollha 
għandhom l-istess prijorità; dik li jittrattaw kwistjonijiet relatati mal-wirt kulturali li huma 
simili u estremament importanti. Peress li l-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali ma setax 
jiddeċiedi fuq kif għandu jikklassifika dawn il-proġetti, l-erba’ li huma ntbagħtu lill-Aġenzija 
Nazzjonali għall-Iżvilupp biex jiġu kklassifikati f’lista. L-Aġenzija Nazzjonali għall-Iżvilupp 
madankollu informat il-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali li huwa seta’ biss iressaq proġetti li 
jaqgħu fi ħdan il-limitu finanzjarju tal-prijorità speċifika u li se jkollu jikklassifika l-proġetti.

Fit-28 ta’ Ottubru 2010, il-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali reġa’ ltaqa’ u wara diskussjoni 
twila (fejn il-petizzjonant kien preżenti wkoll) iddeċieda b’vot ta’ maġġoranza (12 favur, 1 
kontra, 6 astensjonijiet) dwar il-klassifikazzjoni tal-erba’ proġetti. Il-proġett li huwa s-suġġett 
tal-petizzjoni ġie kklassifikat it-tielet. Peress li l-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali jista’ jressaq  
żewġ proġetti biss, id-deċiżjoni konsegwenti tal-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali kellha 
tressaq lill-Aġenzija għall-Iżvilupp Nazzjonali l-ewwel żewġ proġetti biss (votazzjoni: 14 
favur, 5 kontra). 
Hija r-responsabilità tal-Kunsill għall-Iżvilupp Reġjonali biss li jinforma lill-benefiċjarji tal-
proġett (f’dan il-każ l-awtonomija lokali) dwar id-deċiżjonijiet tiegħu.
Konklużjoni
B’konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża, l-għażla tal-proġetti fil-qafas tal-
programmi tal-Fondi Strutturali hija l-kompetenza tal-Istat Membru. Madankollu, is-servizzi 
tal-Kummissjoni Ewropea jikkunsidraw li matul din il-proċedura la l-liġi tal-UE u lanqas il-
prinċipji tat-trasparenza u l-prinċipju tas-sħubija ma nkisru.


