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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0887/2011, którą złożyła Viorica Sarcu (Rumunia) w sprawie 
wykorzystania funduszy unijnych do utworzenia parku

1.Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że Urząd Miasta gminy Secuieni (okręg Neamţ) wykorzystuje 
fundusze UE, aby utworzyć park, który nie jest nikomu potrzebny, na gruncie będącym w 
posiadaniu osób prywatnych. Twierdzi ona, że w gminie jest szereg innych problemów (brak 
kanalizacji, nieprzejezdne drogi), ale fundusze nie są wykorzystywane na ich bezpośrednie 
rozwiązywanie, lecz kieruje się je na przypadkowe przedsięwzięcia. Składająca petycję 
wyjaśnia, że jest to zjawisko rozpowszechnione – rząd Rumunii zatwierdza plany 
przedkładane przez Urzędy Miast na terenach wiejskich na różnorodne obiekty, które potem 
nie są użytkowane. Z tego powodu składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
sprawdzenia, w jaki sposób wykorzystuje się fundusze unijne. 

2.Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składająca petycję informuje, że urząd miejski w gminie Secuieni (okręg Neamţ, Rumunia) 
pragnie utworzyć park publiczny na gruncie należącym do osób prywatnych, w tym na jej 
działce, a inwestycja ta została zatwierdzona przez rumuńskie Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i Turystyki. Uważa ona, że przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne będzie 
finansowane z funduszy UE, nie przekazuje jednak informacji, z którego programu unijnego 
miałyby pochodzić środki na owo przedsięwzięcie. 
Pomijając kwestie własnościowe składająca petycję uważa, że fundusze powinny być 
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skierowane na ważniejsze i bardziej niezbędne inwestycje, takie jak drogi i wodociągi, które 
są w bardzo złym stanie. 

Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego, w oparciu o którą administruje się funduszami 
strukturalnymi, państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za wdrażanie programów 
na miejscu. 

Oznacza to, że selekcja i realizacja przedsięwzięć leży w gestii krajowych instytucji 
zarządzających, które muszą dopilnować, by przedsięwzięcia te przyczyniały się do osiągania 
celów danego programu, a także były zgodne z obowiązującym prawem.

Według odpowiedzialnych władz rumuńskich przedsięwzięcie wspomniane przez składającą 
petycję nie znajduje się na liście przedsięwzięć finansowanych w ramach programów 
realizowanych przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Rumunii.

Wniosek

Kwestia poruszona przez składającą petycję nie jest związana z wydatkowaniem środków z 
funduszy strukturalnych w ramach programu współfinansowanego przez UE w Rumunii. 


