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Betreft: Verzoekschrift 0990/2007, ingediend door Carlos Carrasco Munoz de Vera 
(Spaanse nationaliteit), over misbruik van Europees geld voor een 
wegenbouwproject in Palazuelos de Eresma (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener keurt het misbruik van geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) voor een wegenbouwproject in Palazuelos de Eresma (Spanje) af. Volgens indiener 
zou het doel van dit project verkeerd zijn voorgesteld om EU-financiering te verkrijgen. 
Indiener stelt dat het project niet tot doel heeft de stad Segovia aan te sluiten op de hoofdweg 
(CL-601), aangezien zo'n aansluiting reeds bestaat, maar tot doel heeft nieuwe bouwterreinen 
op heringedeeld land aan te sluiten op de CL-601 en de uitvoering van drie andere 
deelplannen voor ontwikkeling te vergemakkelijken. Indiener voert aan dat dit project de 
persoonlijke belangen van ontwikkelaars en afgevaardigden van de lokale autoriteiten dient. 
Indiener vraagt het Europees Parlement de situatie te laten onderzoeken en ervoor te zorgen 
dat conservatoire maatregelen worden genomen om het begin van de werkzaamheden tegen te 
houden. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

De financiering van de weg waarop het verzoekschrift betrekking heeft en waarvan het tracé 
door de indiener wordt betwist, is verkregen door een medefinanciering van het Cohesiefonds 
2006-2009 ten bedrage van 294 000 EUR, met een totale begroting van 420 000 EUR, via het 
“Programa Operativo Local”. De uitvoerende entiteit was de provincie Segovia. De beslissing 
aangaande het tracé van deze wet valt dus uitsluitend onder de bevoegdheden van de Spaanse 
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nationale en/of lokale autoriteiten.

Conclusie

Nu de Commissie zich niet in deze beslissing kan mengen, kan zij de indiener geen ander 
bericht geven. Dit verzoekschrift valt buiten de bevoegdheden van de Commissie.


