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från Pierre Jonckheer (Verts/ALE)
till kommissionen

Angående: Klargörande om EU:s regler för beviljande och indragning av stöd inom ramen för 
Eruf-Urban II vad gäller en ideell organisation i fransktalande Belgien

Jag har en fråga om utnyttjandet av bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden–Urban II i 
fransktalande Belgien. Under 2000–2001 avslutades uppdraget för Progrès (en ideell förening), som 
av staden La Louvière (regionen Vallonien) utsetts till operativt ansvarig för delprogrammet ”social 
ekonomi” inom ramen för ett projekt för upprustning av Bois-du-Luc (Urban II), med ett misslyckande 
(den sociala ekonomiska verksamheten kom inte igång trots det finansiella stödet). Staden La 
Louvière ifrågasatte då (24 juli 2001) föreningens förvaltning med särskild hänvisning till orimliga 
kostnader som kan påverka föreningens betalningsförmåga och kapacitet att fullgöra sina 
skyldigheter gentemot tredje man och beslutade att inte betala ut det återstående bidraget på 
12 600 000 belgiska franc (312 345,84 euro). Detta bidrag hade dock kommissionen betalat ut till 
staden på grundval av kostnader som dokumenterats av föreningen och budgeterats av stadens 
ekonomienheter och av kommissionen. 

För att avsluta den process som inletts mot staden La Louvière av den bank som beviljat föreningen 
(som gått i konkurs på grund av det förlorade stödet) kredit godkände stadens kommunfullmäktige 
2008 en transaktion varigenom banken lade ned sin talan mot både staden och de privatpersoner 
som var styrelseledamöter i föreningen1. I utbyte gjordes en inbetalning till banken på 312 345,84 
euro som tagits ut från det konto där det stöd som staden aldrig utbetalade till föreningen Progès 
hade varit insatt sedan 2001. Hade stadens ledning rätt att konstatera förvaltningsmässiga brister 
utan att informera EU:s myndigheter? 

Kunde stadens myndigheter ha låtit bli att betala föreningen utan att samtidigt återbetala stödet till de 
myndigheter som har beviljat det? Är det inte fråga om missbruk av stöd om det används till andra 
ändamål än de som det har beviljats för? Vilka mekanismer finns det på EU-nivå för att kontrollera hur 
pengar används och att uppdrag verkligen genomförs?

1 Progès var inte en halvkommunal förening. Staden hade inte utsett någon styrelseledamot och i de olika 
avtalen mellan föreningen Progès och staden La Louvière fanns inga överenskommelser om att 
styrelseledamöternas eventuella misstag skulle täckas.


