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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0887/2011, внесена от Viorica Sarcu, с румънско гражданство, 
относно използването на европейски средства за изграждането на парк

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че кметството на община Secuieni (окръг Neamt), 
използва средства на ЕС, за да изгради парк, от който никой не се нуждае, върху парцел 
земя, притежаван от частни лица. Тя посочва, че в общината има много други проблеми 
(липса на канализация, непроходими пътища), но вместо да бъдат насочени към 
решаването на тези въпроси, средствата се използват произволно. Вносителката на 
петицията обяснява, че това явление е широко разпространено: румънското 
правителство одобрява представените от кметствата в селските райони планове за 
различни съоръжения, които впоследствие не се използват. В тази връзка вносителката 
на петицията отправя искане към Европейския парламент да проучи въпроса как се 
използват средствата по линия на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителката на петицията съобщава, че кметството на община Secuieni (окръг Neamț, 
Румъния), би искало да изгради обществен парк на парцел, притежаван от частни лица, 
включващ нейния парцел земя, а инвестицията е одобрена от румънското 
Министерство на регионалното развитие и туризма. Тя смята, че инвестиционният 
проект ще бъде финансиран от фондовете на ЕС, но не е предоставила никаква 
информация коя програма на ЕС може да финансира инвестиционната програма. 
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В допълнение към този въпрос за собствеността, вносителката на петицията смята, че 
средствата следва да бъдат насочени към по-важни и необходими инвестиции, като 
например пътища и водопроводи, които са в много лошо състояние.  

В съответствие с принципа на споделено управление, съгласно който се управляват 
структурните фондове, държавите членки са отговорни за изпълнението на програмите 
по места. 

Това означава, че изборът и изпълнението на проектите е отговорност на националните 
управляващи органи, които следва да гарантират, че проектите допринасят за постигане 
на целите на програмите и че са в съответствие с приложимото законодателство.

Според отговорните румънски органи посоченият от вносителката на петицията проект 
не е включен в списъка с проекти, финансирани от програми по структурните фондове 
на ЕС в Румъния.

Заключение

Въпросът, засегнат от вносителката на петицията, не е свързан с разходи от 
структурните фондове по програма в Румъния, съфинансирана от ЕС. 


