
CM\903890NL.doc PE491.042v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.5.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1272/2011, ingediend door Veronica Ropotica (Roemeense 
nationaliteit), namens handelsonderneming SC Veronica Panap Ltd, in verband 
met de weigering tot financiering van een project dat gefinancierd wordt door een 
structuurfonds

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De door rekwestrant beheerde onderneming diende een aanvraag in voor de financiering van 
een project voor het verschaffen van accommodatie en maaltijden in de stad Bicaz, (prioritaire 
as) 4, DMI 4.3 – Steun voor de ontwikkeling van micro-ondernemingen. Na de technische en 
financiële evaluatie werd de aanvraag verworpen, omdat ze niet hoog genoeg scoorde. Het 
door rekwestrant aangetekende beroep werd verworpen. Rekwestrant is van mening dat de 
controle op oppervlakkige en discriminerende wijze uitgevoerd werd, en dat deze 
onderzoekswijze van de gegevens de lage aanwezigheidsgraad van structuurfondsen in 
Roemenië verklaart. Rekwestrant vraagt aan het Europees Parlement en de Europese 
Commissie om te controleren of de EU-regels voor de aanvraag van het regionaal 
operationeel programma (ROP) en de regels in de richtsnoeren voor aanvragers werden 
nageleefd met betrekking tot de door haar onderneming ingediende financieringsaanvraag.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Overeenkomstig het principe van gedeeld beheer dat gebruikt wordt bij de toepassing van het 
cohesiebeleid, valt de uitvoering van de programma's onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaat. De bevoegde nationale autoriteiten voor de uitvoering van een programma zijn 
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verantwoordelijk voor de selectie van gecofinancierde activiteiten en voor de 
beroepsprocedure.

De Commissie evalueert, overeenkomstig de regelgeving van het cohesiebeleid, alleen grote 
projecten met een waarde van meer dan 50 miljoen EUR op basis van informatie ingediend 
door de lidstaat. Aangezien het door rekwestrant bedoelde project geen groot project is, raadt 
de Commissie rekwestrant aan gebruik te maken van de op nationaal niveau beschikbare 
rechtsmiddelen.

Conclusie

Overeenkomstig het principe van gedeeld beheer selecteert en evalueert de Commissie 
projecten niet. Zij raadt rekwestrant daarom aan gebruik te maken van de op nationaal niveau 
beschikbare rechtsmiddelen.


