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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1272/2011, внесена от Veronica Ropotica, с румънско 
гражданство, от името на търговско дружество SC Veronica Panap Ltd 
относно отказ за отпускане на средства по проект, финансиран от 
структурните фондове

1. Резюме на петицията

Дружеството, управлявано от вносителката на петицията, подава заявление за 
финансиране на проект за услуги в областта на настаняването и храненето на 
територията на град Bicaz по (Приоритетна ос) 4, DMI 4.3 – Подкрепа за развитието на 
микропредприятия. След техническата и финансова оценка кандидатурата е 
отхвърлена, тъй като е получила по-нисък резултат от необходимия. Обжалването от 
страна на вносителката на петицията е било отхвърлено. Вносителката на петицията 
счита, че проверката е извършена повърхностно и по дискриминиращ начин и че този 
стил на преглеждане на документите обяснява ниския процент на усвояване на 
структурните фондове в Румъния. Вносителката на петицията отправя искане към 
Европейския парламент и Европейската комисия да проверят доколко са спазени 
правилата на ЕС относно прилагането на Регионалната оперативна програма (РОП) и 
правилата в Насоките за кандидатстване по отношение на заявлението за финансиране, 
подадено от нейното дружество. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В съответствие с принципа на споделено управление, който се използва при прилагане 
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на политиката на сближаване, реализирането на програмите е отговорност на 
държавата членка. Компетентните национални органи по реализирането на програмата 
отговарят за избора на съфинансирани операции, както и за процедурата за обжалване. 

Европейската комисия, в съответствие с нормативната уредба на политиката на 
сближаване, оценява само големите проекти на стойност над 50 милиона евро въз 
основа на информацията, предоставена от държавата членка. Тъй като проектът, 
посочен от вносителката на петицията, не е голям, Комисията ѝ предлага да използва 
средствата за правна защита, налични на национално равнище.

Заключение

В съответствие с принципа на споделено управление Комисията не избира и не оценява 
проекти. Поради това съветва вносителката на петицията да използва средствата за 
правна защита, налични на национално равнище. 


