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COMUMICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 990/2007 adresată de Carlos Carrasco Munoz de Vera, de 
naţionalitate spaniolă, privind folosirea nejudicioasă a fondurilor europene 
în legătură cu un proiect de construcţie a unui drum în Palazuela de Eresma 
(Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul denunţă folosirea nejudicioasă a sumelor provenite din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDER) în legătură cu un proiect de construcţie a unui drum în 
Palazuela de Eresma (Spania). Petiţionarul afirmă că obiectivul proiectului ar fi avut o 
prezentare neconformă cu adevărul, redactată numai pentru ca proiectul să obţină finanţare 
europeană. Petiţionarul susţine că proiectul nu urmăreşte să conecteze satul Segovia cu un 
drum principal (CL 601), deoarece o astfel de legătură există deja, ci urmăreşte să facă 
legătura între CL 601 şi noile clădiri construite pe terenuri reclasificate, facilitând astfel 
punerea în aplicare a altor trei planuri parţiale de urbanizare. Petiţionarul susţine că acest 
proiect serveşte intereselor personale ale promotorilor imobiliari şi ale reprezentanţilor 
autorităţilor locale. Petiţionarul solicită Parlamentului European să dispună investigarea 
situaţiei şi să se asigure că se iau măsurile corective pentru blocarea lucrărilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Finanţarea drumului în cauză, al cărui traseu este contestat de către petiţionar, a făcut obiectul 
unei cofinanţări din Fondul de coeziune 2000-2006 de 294 000 EUR, cu un buget global de 
420 000 EUR, prin intermediul „Programa Operativo Local”, şi având ca entitate executorie 
Diputación Provincial de Segovia. Decizia privind traseul drumului ţine exclusiv în 
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competenţa autorităţilor naţionale şi/sau locale spaniole.

Concluzie

Neavând competenţa de a interveni în această alegere, Comisia nu are nicio altă informaţie de 
transmis petiţionarului. Prezenta petiţie nu ţine de competenţa Comisiei.


