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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0990/2007, του Carlos Carrasco Munoz de Vera, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με 
σχέδιο οδοποιίας στην Palazuela de Eresma (Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε σχέση με έργο οδοποιίας στην Palazuela de Eresma 
(Ισπανία). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι στόχοι του εν λόγω σχεδίου παραποιήθηκαν 
προκειμένου να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
στόχος του σχεδίου δεν είναι η σύνδεση του χωριού Segovia με έναν κεντρικό δρόμο (CL 
601) καθώς τέτοια σύνδεση ήδη υπάρχει, αλλά η σύνδεση εκτάσεων που τώρα 
οικοδομούνται, σε περιοχές που έχουν επαναχαρακτηρισθεί, με τον CL 601, και η 
διευκόλυνση της υλοποίησης τριών άλλων μερικών αναπτυξιακών σχεδίων. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα των αναδόχων και 
εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την κατάσταση και να διασφαλίσει τη λήψη συντηρητικών μέτρων προκειμένου 
να εμποδιστεί η έναρξη των εργασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η χρηματοδότηση του επίμαχου και αμφισβητούμενου από τον αναφέροντα δρόμου σε ό,τι 
αφορά τη χάραξή του, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006 με 294 000 
ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 420 000 ευρώ μέσω του «Programa Operativo
Local», ενώ φορέας εκτέλεσής του είναι το επαρχιακό συμβούλιο (Diputación Provincial) της
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Segovia. Ως εκ τούτου, η απόφαση που αφορά τη χάραξη του συγκεκριμένου δρόμου
εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εθνικών και/ή τοπικών ισπανικών αρχών.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτήν την επιλογή, δεν
έχει κάποια άλλη πληροφορία να μεταβιβάσει στον αναφέροντα. Η παρούσα αναφορά δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.


