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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0887/2011 imressqa minn Viorica Sarcu, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar l-użu ta’ fondi Ewropej għall-bini ta’ park

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrapporta li l-muniċipju ta’ Secuieni (il-kontea ta’ Neamţ) qed juża fondi tal-
UE għall-bini ta’ park li ħadd ma għandu bżonnu f’biċċa art li tinsab f’idejn privati. Hija tgħid 
li hemm ħafna problemi oħra fil-komun (nuqqas ta’ sistema tad-drenaġġ, toroq li wieħed ma 
jistax jgħaddi minnhom), iżda minflok li jiġu indirizzati lejn dawk il-kwistjonijiet, il-fondi 
ntużaw bl-addoċċ. Il-petizzjonanta tispjega li dan huwa fenomenu komuni ħafna: il-Gvern 
Rumen japprova pjanijiet sottomessi minn muniċipji f’żoni rurali għal diversi faċilitajiet li 
mbagħad ma jintużawx. B’konsegwenza ta’ dan, il-petizzjonanta titlob li l-Parlament 
Ewropew jeżamina l-mod ta’ kif jintużaw il-fondi tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonanta tirrapporta li l-komun ta’ Secuieni (il-kontea ta’ Neamţ, fir-Rumanija) jixtieq 
jibni park pubbliku fuq art li tinsab f’idejn privati, li tinkludi l-biċċa art tagħha, u li l-
investiment ġie approvat mill-Ministeru Rumen għall-Iżvilupp Reġjonali u għat-Turiżmu . 
Hija tikkunsidra li l-proġett ta’ investiment se jiġi ffinanzjat minn fondi tal-UE iżda ma 
tipprovdi l-ebda informazzjoni dwar liema programm tal-UE jista’ jiffinanzja dan il-
programm ta’ investiment. 
Minbarra din il-kwistjoni ta’ sjieda, il-petizzjonanta tikkunsidra li l-fondi għandhom jiġu 
indirizzati lejn investimenti aktar importanti u aktar bżonnjużi bħal ma huma t-toroq u sistemi 
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ta’ katusi taħt l-art li jġorru l-ilma li jinsabu f’kundizzjoni ħażina ħafna.  

F’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni konġunta li taħtu huma amministrati l-Fondi 
Strutturali, l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi fuq l-art. 

Dan ifisser li l-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet 
għall-immaniġġjar nazzjonali li jridu jiżguraw li l-proġetti jkunu jikkontribwixxu għall-
objettivi tal-programmi u li jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli.

Skont l-awtoritajiet responsabbli Rumeni, il-proġett imsemmi mill-petizzjonanta mhux inkluż 
fil-lista ta’ proġetti ffinanzjati li jaqgħu taħt il-programmi tal-Fond Strutturali tal-UE fir-
Rumanija.

Konklużjoni

Il-kwistjoni indirizzata mill-petizzjonanta mhijiex relatata ma’ spejjeż mill-Fondi Strutturali li 
jaqgħu taħt programm kofinanzjat mill-UE ġewwa r-Rumanija. 


