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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0887/2011 dėl Europos lėšų naudojimo parkui įrengti, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė Viorica Sarcu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša, kad Niamco apskrities Secuieni bendruomenės merija naudoja 
ES lėšas niekam nereikalingam parkui įrengti žemės sklype, priklausančiame privatiems 
asmenims. Peticijos pateikėja teigia, kad bendruomenėje yra daugybė kitų problemų 
(neišplėtota kanalizacijos sistema, nepravažiuojami keliai), bet užuot naudojus lėšas šioms 
problemoms spręsti, jos leidžiamos kaip papuolė. Peticijos pateikėja aiškina, kad tai labai 
plačiai paplitęs reiškinys: Rumunijos vyriausybė tvirtina kaimo vietovių merijų pateikiamus 
planus statyti įvairius objektus, kurie vėliau nenaudojami. Todėl peticijos pateikėja prašo 
Europos Parlamento patikrinti, kaip naudojamos ES lėšos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėja praneša, kad Niamco apskrities (Rumunija) Secuieni bendruomenės 
merija norėtų įrengti viešą parką žemės sklype, priklausančiame privatiems asmenims, 
įskaitant peticijos pateikėjai priklausantį žemės sklypą, ir kad šiam projektui skirtas 
investicijas patvirtino Rumunijos regioninės plėtros ir turizmo ministerija. Ji mano, kad šis 
investicinis projektas bus finansuojamas iš ES fondų, tačiau nesuteikė jokios informacijos 
apie tai, pagal kurią ES programą jis gali būti finansuojamas.
Peticijos pateikėja kelia ne tik šį nuosavybės klausimą, ji taip pat mano, kad fondų lėšos turėtų 



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

LT

būti skiriamos svarbesnėms ir reikalingesnėms investicijoms, pvz., keliams ir vamzdynams, 
kurie yra labai blogos būklės, gerinti.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą, kuriuo vadovaujantis administruojami struktūriniai 
fondai, valstybės narės yra atsakingos už programų įgyvendinimą vietoje.

Tai reiškia, kad už projektų atranką ir jų įgyvendinimą atsakingos nacionalinės valdymo 
institucijos, kurios turi užtikrinti, kad atrinktais projektais būtų siekiama įgyvendinti 
programų tikslus ir kad jie atitiktų taikomų teisės aktų nuostatas.

Atsakingų Rumunijos valdžios institucijų teigimu, peticijos pateikėjos nurodytas projektas 
neįtrauktas į projektų, finansuojamų pagal ES struktūrinių fondų programas, sąrašą.

Išvada

Peticijos pateikėjos iškeltas klausimas nesusijęs su struktūrinių fondų lėšomis, skiriamomis 
Rumunijai pagal ES bendrai finansuojamą programą.“


