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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0552/2020 af D.M., bulgarsk statsborger, om hans klage til 
Europa-Kommissionen vedrørende godkendelse af to projekter

1. Sammendrag

Andrageren har anmodet Europa-Kommissionen om finansiel støtte til stiftelsen "Nyt 
Bulgarien" i forbindelse med to projekter og om en overførsel på 600 mio. EUR fra 
programmet for romaernes integration til stiftelsen "Nyt Bulgarien". De bulgarske 
myndigheder havde ikke godkendt finansieringen af projekterne. Han giver udtryk for sin 
utilfredshed med det svar, han fik fra Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter på hans klage. Kommissionens tjenestegrene påpegede i deres svar, at EU's 
støtte til landbrugssektoren ydes på grundlag af såkaldt "delt forvaltning", og at beslutninger 
om godkendelse eller afvisning af et projekt derfor træffes af de kompetente bulgarske 
myndigheder (landbrugs-, skovbrugs- og fødevareministeriet og betalingsorganet). De 
resterende programmer, der finansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde, 
gennemføres også ved delt forvaltning, og beslutninger træffes af de relevante kompetente 
ministerier. Andrageren anfører, at Kommissionens tjenestegrene burde have fremsendt hans 
klage til de tjenester, der henhører under kommissæren med ansvar for beskæftigelse og 
sociale rettigheder, Nicolas Schmit, så de kunne undersøge, om hans klage var velbegrundet, 
og afgive en udtalelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28 september 2020

Andrageren har ikke fremlagt yderligere oplysninger eller beviser på mangler i forbindelse 
med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). Som 
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allerede nævnt i svaret på e-mailen til formanden for Kommissionen er Kommissionen ikke i 
stand til at behandle klager vedrørende ESI-fondene. I henhold til artikel 74, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1303/20131 er medlemsstaterne ansvarlige for behandlingen af klager i 
overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer. Det fremgår ikke klart af 
andragendet, om andrageren allerede har indgivet klagen til de nationale myndigheder.

Andrageren hævder, at svaret på hans første e-mail til formanden for Kommissionen 
vedrørende overførsel af 600 mio. EUR fra programmet, der omfatter spørgsmål om 
integration af romaer, til stiftelsen "Nyt Bulgarien" blev udarbejdet af Generaldirektoratet for 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og ikke af tjenestegrenene under kommissæren med 
ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder. Andrageren anmoder om en udtalelse fra 
tjenestegrenene under kommissæren med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, da 
programmet, der omfatter spørgsmål om integration af romaer, henhører under deres 
ansvarsområde.

Foruden anmodningen om finansiel støtte til den ikkestatslige organisation "Nyt Bulgarien" 
vedrørte den første e-mail til formanden for Kommissionen andragerens to innovative 
projekter, som ikke blev godkendt til finansiering af de bulgarske myndigheder inden for 
rammerne af det bulgarske program for udvikling af landdistrikter. Svaret blev af denne grund 
udarbejdet af Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i samarbejde 
med Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og 
Inklusion. I svaret henvises der ikke kun til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, men også til alle europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), 
herunder støtte fra programmet, som omfatter spørgsmål om integration af romaer.

Konklusion

Andrageren kan være forvisset om, at svaret er udarbejdet af tjenestegrenene i 
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og i Generaldirektoratet for 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og giver således 
udtryk for Kommissionens relevante tjenestegrenes synspunkt. Andrageren erindrer muligvis, 
at klagerne skal rettes til de nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel 74, stk. 3, 
i forordning (EU) nr. 1303/2013. For så vidt angår Bulgariens program for udvikling af 
landdistrikter beskrives ordningerne for behandling af klager i kapitel 15.1.2.2, som er 
tilgængelig på webstedet for ministeriet for landbrug, fødevarer og skovbrug2. Hvis 
andrageren ikke er tilfreds med svaret, kan han indgive en klage til Kommissionen ved hjælp 
af onlineformularen https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_bg/. 

I tilfælde af mistanke om svig kan andrageren desuden indgive en klage til Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469.
2https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-
selskite-rayoni/normativna-uredba/
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