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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1154/2010, adresată de Iroda Jakucs Ugyvedi, de cetățenie 
maghiară, în numele lui István Bebes, de cetățenie maghiară, privind 
restaurarea arhitecturii castelului din Körmend, Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de profesie avocat și susține această petiție în numele lui István Bebes, 
primarul localității Körmend, Ungaria. Acesta precizează faptul că primarul a depus toate 
eforturile pentru a proteja patrimoniul cultural din Körmend, inclusiv monumentele istorice, 
proprietățile și resursele. Acesta afirmă că în această privință, guvernul maghiar nu își 
îndeplinește multiplele promisiuni făcute lui István Bebes, că i se vor asigura resursele 
necesare pentru restaurarea arhitecturii castelului din Körmend, aflat într-o stare deplorabilă. 
Acesta adaugă că resursele promise ar trebui să provină din fonduri comunitare, cum ar fi 
FEDR, FSE și Fondul de coeziune. Acesta dorește să se clarifice utilizarea acestor fonduri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiția 
Petiția pune sub semnul întrebării deciziile guvernului privind așa-numita listă de proiecte 
depuse la Agenția Națională de Dezvoltare de către Consiliul de dezvoltare regională (un 
organism care reprezintă părțile interesate locale/regionale). Lista de proiecte este rezultatul 
unei proceduri de stabilire a priorităților, prin care guvernul selectează proiectele care 
urmează să primească sprijin. În petiție se susține faptul că principiul parteneriatului este 
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încălcat, iar sprijinul comunitar nu pare a fi orientat către conservarea patrimoniului cultural 
european.

Observațiile Comisiei 

Programele operaționale regionale din Ungaria susțin diferite priorități de dezvoltare 
regională (inclusiv dezvoltarea turismului și sprijinul pentru conservarea patrimoniului 
panonic). Programele asigură sprijin în cadrul a două proceduri diferite: procesul „clasic” de 
licitare, care duce la concursul dintre proiecte și cadrul așa-numitelor proiecte „prioritare”, 
care nu implică o licitație, guvernul selectând proiectele care urmează să primească sprijin. 
Proiectele sunt incluse pe liste pe baza unei recomandări din partea Consiliului de dezvoltare 
regională. Utilizarea procedurii din urmă este limitată.
Petiția vizează, în principal, deciziile guvernului în contextul proiectelor „prioritare”. Potrivit 
informațiilor furnizate de autoritatea maghiară de gestionare, responsabilă cu programele 
regionale, proiectul care face obiectul acestei petiții a fost depus de mai multe ori și trimis 
înapoi spre revizuire, dar nu a fost niciodată respins în mod explicit de către autoritatea de 
gestionare.

La 30 septembrie 2010, Consiliul de dezvoltare regională a revizuit 4 proiecte care intrau în 
cadrul aceleiași categorii prioritare, vizând aspecte extrem de importante - și similare -
referitoare la patrimoniul cultural. Din moment ce Consiliul de dezvoltare regională nu a putut 
decide cu privire la modalitatea de clasificare a acestor proiecte, toate 4 au fost depuse pentru 
introducerea pe listă de către Agenția Națională de Dezvoltare. Agenția Națională de 
Dezvoltare a informat totuși Consiliul de dezvoltare regională că poate depune numai proiecte 
care nu depășesc limita financiară stabilită pentru o prioritate specifică și că va trebui să 
clasifice proiectele.

La 28 octombrie 2010, Consiliul de dezvoltare regională s-a reunit din nou și, după o lungă 
discuție (în cadrul căreia a fost prezent și petiționarul), a hotărât cu un vot majoritar (12 în 
favoare, 1 împotrivă, 6 abțineri) clasificarea celor 4 proiecte. Proiectul care face obiectul 
petiției a fost clasificat pe locul al treilea. Dat fiind că numai două proiecte puteau fi depuse 
de Consiliul de dezvoltare regională, decizia corespunzătoare a respectivului consiliu a fost să 
depună la Agenția Națională de Dezvoltare numai primele două proiecte (vot: 14 în favoare, 5 
împotrivă). 
Consiliul de dezvoltare regională este singurul responsabili pentru informarea beneficiarilor 
proiectului (în cazul acesta, administrația locală) cu privire la deciziile sale.
Concluzie
În conformitate cu principiul gestionării partajate, selectarea proiectelor în cadrul programelor 
cu fonduri structurale ține de competența statelor membre. Cu toate acestea, serviciile 
Comisiei Europene consideră că, pe durata procedurii, nu au fost încălcate nici legislația UE, 
nici principiile transparenței și parteneriatului.


