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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0887/2011, της Viorica Sarcu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την κατασκευή ενός πάρκου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το δημαρχείο της κοινότητας Secuieni (επαρχία Neamț) 
χρησιμοποιεί πόρους της ΕΕ για την κατασκευή ενός πάρκου που κανείς δεν χρειάζεται, σε 
οικόπεδο που ανήκει σε ιδιώτες. Υποστηρίζει ότι αν και η κοινότητα αντιμετωπίζει πολλά 
άλλα προβλήματα (έλλειψη αποχέτευσης, απροσπέλαστοι δρόμοι), οι πόροι δεν διατίθενται 
για τα ζητήματα αυτά και αξιοποιούνται με τυχαίο τρόπο. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι πρόκειται 
για διαδεδομένο φαινόμενο: η ρουμανική κυβέρνηση εγκρίνει σχέδια που υποβάλλονται από 
δήμους αγροτικών περιοχών και αφορούν διάφορες εγκαταστάσεις οι οποίες στη συνέχεια 
δεν χρησιμοποιούνται. Κατά συνέπεια, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εξετάσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι πόροι της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το δημαρχείο της κοινότητας Secuieni (επαρχία Neamt, 
Ρουμανία) επιθυμεί να κατασκευάσει δημόσιο πάρκο σε οικόπεδο που ανήκει σε ιδιώτες, 
συμπεριλαμβανομένου του οικοπέδου που ανήκει σε εκείνη, και ότι η επένδυση έλαβε την 
έγκριση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ρουμανίας. Θεωρεί 
ότι το επενδυτικό έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της ΕΕ, ωστόσο, δεν παρέχει καμία 
πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΕ που ενδέχεται να χρηματοδοτήσει το 
επενδυτικό έργο. 
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Πέραν του ζητήματος της ιδιοκτησίας, η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι πόροι πρέπει να 
διατεθούν για πιο σημαντικές και απαραίτητες επενδύσεις, όπως για το οδικό δίκτυο και το 
αποχετευτικό σύστημα τα οποία είναι σε άσχημη κατάσταση.  

Σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης, βάσει της οποίας γίνεται η διαχείριση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων. 

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή και η εφαρμογή των έργων εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των 
εθνικών διαχειριστικών αρχών οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα συμβάλλουν 
στους στόχους των προγραμμάτων και συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές, το έργο για το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα 
δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα 
διαρθρωτικών ταμείων στη Ρουμανία.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που θέτει η αναφέρουσα δεν σχετίζεται με δαπάνες Διαρθρωτικών Ταμείων για 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στη Ρουμανία. 


