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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0990/2007, внесена от Mr. Carlos Carrasco Munoz de Vera, с 
испанско гражданство, относно неправилна употреба на европейски 
фондове във връзка с проект за пътно строителство в Palazuela de 
Eresma (Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда неправилната употреба на средства от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) във връзка с проект за пътно строителство в 
Palazuela de Eresma (Испания). Според вносителя на петицията целта на този проект 
трябва да е била изопачена, за да бъде получено финансиране от ЕС. Вносителят на 
петицията твърди, че проектът няма да има за цел да свърже село Segovia с главния път 
(CL 601), тъй като такава връзка вече съществува, а да свърже новозастроени терени, 
построени върху земя със сменено предназначение, с CL 601 и да улесни изпълнението 
на други три частични устройствени плана. Вносителят на петицията се аргументира, 
че този проект обслужва личните интереси на строителни предприемачи и на 
представители на местните власти. Вносителят на петицията моли Европейския 
парламент да разследва ситуацията и да се увери, че са взети предохранителни мерки за 
спиране на началото на работите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Финансирането на инкриминирания път, чието трасе се оспорва от вносителя, е било 



PE415.039v01-00 2/2 CM\749986BG.doc

BG

предмет на съфинансиране от Кохезионните фондове 2000-2006 в размер от 294 000 
евро, при общ бюджет от 420.000 евро, посредством „Programa Operativo Local“, и е с 
изпълнител Diputación Provincial de Segovia. Решението за трасето на този път 
следователно е от изключителните компетенции на испанските органи на национално 
и/или местно равнище.

Заключение

Комисията не е оправомощена да се намесва при този избор и няма друга информация, 
която да предаде на вносителя. Настоящата петиция не е от компетентността на 
Комисията.


