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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0887/2011 af Viorica Sarcu, rumænsk statsborger, om brugen af 
europæiske midler til anlæggelse af en park

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at bystyret i Secuieni kommune (Neamţ amt) anvender EU-midler til 
anlæggelse af en park, som ingen har brug for, på jord, som ejes af privatpersoner. Hun 
fastslår, at der er mange andre problemer i kommunen (mangel på kloakering og 
ufremkommelige veje), men i stedet for at blive anvendt til disse formål er midlerne blevet 
anvendt tilfældigt. Andrageren forklarer, at dette er et udbredt fænomen: Den rumænske 
regering godkender planer fra kommunalbestyrelser i landområder for forskellige faciliteter, 
som bagefter ikke benyttes. Derfor anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at undersøge, 
hvordan EU-midler anvendes. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren oplyser, at bystyret i Secuieni kommune (Neamt amt, Rumænien) vil anlægge en 
offentlig park på en grund, som ejes af privatpersoner, herunder andrageren, og at 
investeringen blev godkendt af det rumænske ministerium for regionaludvikling og turisme. 
Hun mener, at investeringsprojektet vil blive finansieret med EU-midler, men har ikke oplyst, 
hvilket EU-program der måtte være tale om. 
Ud over spørgsmålet om ejerskab mener andrageren, at midlerne bør rettes mod vigtigere og 
mere nødvendige investeringer, såsom veje og vandledninger, som er i meget dårlig stand.  



PE485.987v01-00 2/2 CM\896430DA.doc

DA

I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning, som strukturfondene administreres i 
henhold til, er medlemsstaterne ansvarlige for den praktiske gennemførelse af programmerne. 

Det betyder, at det påhviler de nationale forvaltningsmyndigheder at udvælge og gennemføre 
projekterne samt sikre, at projekterne bidrager til opfyldelsen af programmernes mål og 
overholder gældende lovgivning.

Det af andrageren omtalte projekt er ifølge de ansvarlige rumænske myndigheder ikke opført 
på listen over projekter, der finansieres af EU's strukturfondsprogram i Rumænien.

KONKLUSION

Det spørgsmål, som andrageren rejser, vedrører ikke strukturfondsudgifter under et EU-
medfinansieret program i Rumænien. "


