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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0887/2011, ingediend door Viorica Sarcu (Roemeense 
nationaliteit), over gebruik van Europese middelen voor de aanleg van een park

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beschrijft hoe de gemeente Secuieni, provincie Neamț, Europese middelen 
gebruikt voor de aanleg van een park waar niemand behoefte aan heeft, op grond van een 
private persoon. Zij geeft aan dat er vele andere problemen in de gemeente zijn (geen 
riolering of begaanbare wegen), maar dat het geld niet daaraan wordt besteed en dat het op 
willekeurige wijze wordt uitgegeven. Rekwestrant legt uit dat het om een wijdverbreid 
fenomeen gaat: de Roemeense regering keurt projecten goed van plattelandsgemeenten voor 
verschillende objecten die later niet worden gebruikt. Zodoende vraagt rekwestrant het 
Europees Parlement om te controleren hoe de Europese middelen worden aangewend. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012.

Rekwestrant meldt dat de gemeente Secuieni, provincie Neamț in Roemenië, een openbaar 
park wil aanleggen op grond van private personen, waaronder haar eigen grond, en dat deze 
investering is goedgekeurd door het Roemeense ministerie van Regionale Ontwikkeling en 
Toerisme. Zij verklaart dat het investeringsproject zal worden gefinancierd met EU-middelen, 
maar verstrekt geen informatie over het betreffende EU-programma. 
Naast de eigendomskwestie is rekwestrant ook van mening dat de middelen zouden moeten 
worden besteed aan investeringen waaraan meer behoefte is, zoals wegen en waterleidingen, 
die in zeer slechte staat zijn. 
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Overeenkomstig het beginsel van gedeeld beheer in het kader waarvan de structuurfondsen 
worden beheerd, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de praktische toepassing van de 
programma's. 

Dit betekent dat de selectie en uitvoering van de projecten de verantwoordelijkheid zijn van 
de nationale beherende autoriteiten, die ervoor moeten zorgen dat de projecten bijdragen aan 
de doelstellingen van de programma's en voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Het door rekwestrant genoemde project is volgens de verantwoordelijke Roemeense 
autoriteiten niet opgenomen in de lijst met projecten die worden gefinancierd uit de Europese 
structuurfondsprogramma's in Roemenië.

Conclusie

Het probleem dat rekwestrant aankaart, houdt geen verband met uitgaven van 
structuurfondsen in het kader van een door de EU medegefinancierd programma in Roemenië. 


