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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0887/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Viorica 
Sarcu, par Eiropas finansējuma izmantošanu parka izveidei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē, ka Secuieni pašvaldības dome (Njamcas žudecā) izmanto 
ES finansējumu, lai izveidotu nevienam nevajadzīgu parku uz privātpersonām piederoša 
zemes gabala. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pašvaldībā ir daudz citu problēmu (nav 
notekūdeņu sistēmas, ir neizbraucami ceļi), taču tā vietā, lai novirzītu finansējumu šo 
jautājumu risināšanai, tas tiek izmantots neapdomīgi. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šī ir 
izplatīta prakse, proti, Rumānijas valdība apstiprina pašvaldību iesniegtos plānus attiecībā uz 
dažādu tādu objektu izveidi lauku teritorijās, kuri pēc tam netiek izmantoti. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izvērtēt ES finansējuma izlietojumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo, ka Secuieni pašvaldības (Njamcas žudecs, Rumānija) dome 
vēlas izveidot publisku parku uz privātpersonām piederoša zemes gabala, tostarp lūgumraksta 
iesniedzējai piederoša zemes gabala, un ieguldījumu ir apstiprinājusi Rumānijas Reģionālās 
attīstības un tūrisma ministrija. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ieguldījumu projekts tiks 
finansēts par ES līdzekļiem, taču viņa nav iesniegusi nekādu informāciju par to, kuras ES 
programmas ietvaros varētu tikt finansēta attiecīgā ieguldījumu programma.
Turklāt papildus īpašumtiesību jautājumam lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka finansējumu 
vajadzētu novirzīt svarīgākiem un vajadzīgākiem ieguldījumiem, piemēram, ceļiem un ūdens 
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cauruļvadiem, kas ir ļoti sliktā stāvoklī.

Atbilstīgi dalītās pārvaldības principam, saskaņā ar kuru tiek administrēti struktūrfondi, par 
programmu faktisko īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis.

Tas nozīmē, ka par projektu atlasi un īstenošanu ir atbildīgas valsts vadošās iestādes, kurām 
jānodrošina, ka projekti veicina programmu mērķu īstenošanu un ka tie atbilst attiecīgajiem 
tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējas norādītais projekts saskaņā ar Rumānijas kompetento iestāžu 
apgalvojumiem nav iekļauts to Rumānijas projektu sarakstā, ko finansē ES struktūrfondu 
programmu ietvaros.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējas norādītais jautājums neattiecas uz struktūrfondu izlietojumu ES 
līdzfinansētā programmā Rumānijā. 


