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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1272/2011, της Veronica Ropotica, ρουμανικής ιθαγένειας, εκ 
μέρους της εταιρείας SC Veronica Panap Ltd, σχετικά με την απόρριψη 
χρηματοδότησης έργου από τα διαρθρωτικά ταμεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η εταιρεία που διαχειρίζεται η αναφέρουσα υπέβαλε αίτηση για τη χρηματοδότηση ενός 
έργου παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης στην πόλη Bicaz (Άξονας 
Προτεραιότητας 4) DMI 4.3 - Στήριξη της ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε 
συνέχεια της τεχνικής και χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, η αίτηση απερρίφθη λόγω 
συγκέντρωσης βαθμολογίας χαμηλότερης από την απαιτούμενη. Η προσφυγή της 
αναφέρουσας επίσης απερρίφθη. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με 
επιφανειακό και μεροληπτικό τρόπο και ότι αυτός ο τρόπος εξέτασης των εγγράφων 
αιτιολογεί το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων από τη Ρουμανία. Η 
αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξουν 
κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ ως προς την εφαρμογή του περιφερειακού 
επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) και οι κανόνες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες προς 
τους υποψηφίους, στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης της εταιρείας της. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης στην οποία στηρίζεται η πολιτική συνοχής, η 
υλοποίηση των προγραμμάτων αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους. Οι εθνικές αρχές που 
είναι αρμόδιες για την υλοποίηση ενός προγράμματος είναι υπεύθυνες για την επιλογή των 
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συγχρηματοδοτούμενων δράσεων καθώς και για τη διαδικασία προσφυγής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την πολιτική συνοχής, 
αξιολογεί μόνο τα μεγάλα έργα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
βάσει των πληροφοριών που παρέχει το εκάστοτε κράτος μέλος. Δεδομένου ότι το έργο για 
το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, η Επιτροπή προτείνει 
στην αναφέρουσα να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο ένδικα μέσα.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια ούτε για την 
επιλογή ούτε για την αξιολόγηση των έργων. Ως εκ τούτου, συμβουλεύει την αναφέρουσα να
αξιοποιήσει τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο ένδικα μέσα. 


