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Tárgy: Viorica Sarcu román állampolgár által benyújtott 0887/2011. számú petíció 
egy park megépítésével kapcsolatosan az európai pénzalapok 
felhasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Neamt megyei Secuieni község polgármesteri hivatala 
európai alapokat használ fel egy olyan park megépítéséhez, amelyre senkinek nincs szüksége, 
és amely magányszemélyek tulajdonában fekvő telken található. Rámutat arra, hogy számos 
egyéb probléma is van a községben (a csatornahálózat hiánya, járhatatlan utak), azonban az 
alapokat nem ezekre fordították, hanem önkényesen használták fel. A petíció benyújtója 
rávilágít arra, hogy ez egy általános jelenség: a román kormány a vidéki polgármesteri 
hivatalok által benyújtott, olyan létesítményekre irányuló projekteket hagy jóvá, amelyeket 
utólag nem használnak. Ezért a petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet, vizsgálja 
felül az európai pénzalapok felhasználásának módját. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója kifejti, hogy Secuieni község (Neamt megye, Románia) polgármesteri 
hivatala nyilvános parkot szeretne létrehozni egy magánszemélyek tulajdonában lévő 
földterületen – a petíció benyújtójának telkét is beleértve –, a beruházást pedig Románia 
Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztériuma is jóváhagyta. Úgy véli, hogy a 
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beruházási projektet uniós forrásokból finanszírozzák majd, arról azonban nem nyújt 
tájékoztatást, hogy a beruházási program finanszírozása melyik uniós program keretében 
valósulna meg. 
A tulajdoni kérdésen felül a petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy a forrásokat fontosabb 
és szükségesebb beruházásokra kellene fordítani, így például az utakra és vízvezetékekre, 
amelyek kimondottan rossz állapotban vannak. 

A megosztott irányítás elvének megfelelően – amely alapján a strukturális alapokat is 
működtetik – a tagállamok felelősek a programok helyszíni megvalósításáért. 

Ez annyit jelent, hogy a projektek kiválasztásának és végrehajtásának feladata a nemzeti 
irányító hatóságokra hárul, amelyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a projektek 
hozzájáruljanak a programok célkitűzéseihez, valamint megfeleljenek az alkalmazandó 
jogszabályoknak.

Az illetékes román hatóságok szerint a petíció benyújtója által említett projekt nem szerepel 
azon projektek jegyzékében, amelyeket az EU strukturális alapjának égisze alatt megvalósított 
programok keretében finanszíroznak Romániában.

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdés nem a strukturális alapok azon kiadásaihoz 
kapcsolódik, amelyeket egy uniós társfinanszírozású program keretében eszközöl 
Romániában. 


