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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1154/2010, którą złożył Iroda Jakucs Ugyvedi (Węgry) w imieniu 
Istvána Bebesa (Węgry), w sprawie odrestaurowania zamku Körmend na 
Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest prawnikiem działającym w imieniu Istvána Bebesa, burmistrza miasta 
Körmend na Węgrzech. Stwierdza on, że burmistrz podejmował wszelkie możliwe działania 
w celu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Körmend, a zwłaszcza zabytkowych 
budynków, majątku i innych zasobów. Składający petycję utrzymuje, że rząd węgierski nie 
dotrzymał licznych obietnic złożonych Istvánowi Bebesowi, dotyczących zapewnienia mu 
niezbędnych środków na remont znajdującego się w ruinie zamku Körmend. Dodaje on, że 
obiecane środki miały pochodzić z funduszy unijnych, takich jak EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności. Składający petycję zwraca się o przeprowadzenie śledztwa w sprawie 
wykorzystania tych funduszy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Petycja 

Składający petycję kwestionuje decyzje rządu dotyczące tzw. tworzenia wykazu 
przedsięwzięć przedkładanych Krajowej Agencji Rozwoju przez Radę Rozwoju 
Regionalnego (organ reprezentujący interesariuszy lokalnych i regionalnych). Wykaz 
przedsięwzięć tworzy się według „procedury priorytetowej”, w myśl której rząd wybiera 
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przedsięwzięcia, które mają uzyskać wsparcie. W petycji twierdzi się, że w ten sposób 
naruszona zostaje zasada partnerstwa, a wsparcie Wspólnoty rzekomo nie działa na korzyść 
europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Uwagi Komisji 
Zadaniem węgierskich regionalnych programów operacyjnych jest wspieranie różnorodnych 
priorytetów rozwoju regionalnego (w tym rozwój sektora turystyki oraz wspieranie 
dziedzictwa panońskiego). Wsparcie zapewniane jest przez programy w ramach dwóch 
różnych procedur: tradycyjnej procedury przetargowej, w której poszczególne 
przedsięwzięcia konkurują między sobą oraz procedury tzw. przedsięwzięć priorytetowych, 
które rząd wybiera, aby udzielić im wsparcia bez rozpisywania przetargu. Przedsięwzięcia 
umieszczane są na liście na podstawie zaleceń Rady Rozwoju Regionalnego. Zakres 
stosowania drugiej ze wspomnianych procedur jest ograniczony. 
W petycji poświęcono uwagę głównie decyzjom rządu w zakresie tzw. projektów 
priorytetowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez węgierski organ 
zarządzający odpowiedzialny za programy regionalne, przedsięwzięcie będące przedmiotem 
petycji przedkładano kilkukrotnie. Choć zawsze było ono odsyłane do dodatkowego 
rozpatrzenia, organ zarządzający nigdy nie go jednoznacznie nie odrzucił.

Dnia 30 września 2010 r. Rada Rozwoju Regionalnego dokonała przeglądu czterech 
przedsięwzięć należących do tego samego priorytetu szczególnie istotnych – i podobnych –
problemów związanych z dziedzictwem narodowym. Rada Rozwoju Regionalnego nie była w 
stanie podjąć decyzji co do uszeregowania przedsięwzięć, dlatego wszystkie cztery 
przedstawiono do zakwalifikowania na listę Krajowej Agencji Rozwoju. Jednak Krajowa 
Agencja Rozwoju poinformowała Radę Rozwoju Regionalnego, że ta ostatnia może kierować 
tylko te przedsięwzięcia, które mieszczą się w wyznaczonych granicach finansowych 
wyznaczonych dla poszczególnych priorytetów oraz że konieczne będzie uszeregowanie 
przedsięwzięć.
W dniu 28 października 2010 r. Rada Rozwoju Regionalnego zebrała się ponowne i po 
długiej dyskusji (na której obecny był również składający petycję) większością głosów 
podjęła decyzję (12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się) w 
sprawie uszeregowania czterech przedsięwzięć. Przedsięwzięciu będącemu przedmiotem 
petycji przyznano trzecie miejsce. Jako że Rada Rozwoju Regionalnego mogła skierować 
dalej tylko dwa przedsięwzięcia, kolejną decyzją Rady Rozwoju Regionalnego było 
przedłożenie Krajowej Agencji Rozwoju przedsięwzięć na dwóch pierwszych pozycjach 
(decyzja podjęta 14 głosami za, przy 5 głosach przeciw). 
Rada Rozwoju Regionalnego zobowiązana jest do przekazania informacji o swoich decyzjach 
beneficjentom przedsięwzięć (w tym przypadku samorządom lokalnym).
Wnioski
Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego procesu wyboru przedsięwzięć w ramach funduszy 
strukturalnych leży w zakresie kompetencji państw członkowskich. Służby Komisji 
Europejskiej sądzą jednak, że w trakcie tej procedury nie doszło do naruszenia ani prawa 
unijnego, ani zasady przejrzystości i partnerstwa.


