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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1272/2011 af Veronica Ropotica, rumænsk statsborger, for 
handelsvirksomheden SC Veronica Panap Ltd, om afslag på støtte til et projekt 
finansieret af strukturfondene

1. Sammendrag

Den virksomhed, som andrageren leder, indsendte en ansøgning om støtte til et projekt 
vedrørende indkvartering og restaurationsvirksomhed i Bicaz-by, (prioritetsområde) 4, DMI 
4.3 - Støtte til udviklingen af mikrovirksomheder. Efter den tekniske og økonomiske 
vurdering fik hun afslag på ansøgningen, fordi den opnåede færre point end nødvendigt. Den 
klage, som andrageren indgav, blev afvist. Andrageren mener, at kontrollen var overfladisk og 
diskriminerende, og at denne måde at behandle sagsakter på forklarer den ringe optagelse af 
strukturfondene i Rumænien. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
at undersøge, hvorvidt EU-reglerne for anvendelsen af de regionale operationelle programmer 
og bestemmelserne i retningslinjerne for ansøgere er blevet overholdt med hensyn til 
støtteansøgningen fra hendes virksomhed. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning, i henhold til hvilket 
samhørighedspolitikken administreres, er medlemsstaten ansvarlig for gennemførelsen af 
programmerne. De kompetente nationale myndigheder bag gennemførelsen af et program er 
ansvarlige for udvælgelsen af medfinansierede operationer samt for klageproceduren. 
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I henhold til forordningerne for samhørighedspolitikken skal Kommissionen kun bedømme 
store projekter med en værdi på over 50 mio. EUR på baggrund af de oplysninger, 
medlemsstaten har indgivet. Da det projekt, som andrageren refererer til, ikke er et stort 
projekt, foreslår Kommissionen andrageren at gøre brug af de klagemuligheder, der findes på 
nationalt plan.

Konklusion

I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning udvælger og evaluerer Kommissionen
ikke projekter. Kommissionen råder derfor andrageren til at gøre brug af de tilgængelige 
klagemuligheder på nationalt plan."


