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Temats: Lūgumraksts Nr. 0552/2020, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais D. M., 
par savu sūdzību Eiropas Komisijai attiecībā uz divu projektu 
apstiprināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdza Eiropas Komisiju finansiāli atbalstīt divus fonda “Jaunā 
Bulgārija” projektus un 600 miljonus EUR no romu integrācijas programmas nodot fondam 
“Jaunā Bulgārija”. Bulgārijas iestādes minētos projektus nav apstiprinājušas finansēšanai. Viņš 
pauž neapmierinātību ar atbildi, ko par savu sūdzību saņēmis no Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ģenerāldirektorāta. Komisijas dienesti atbildē norādījuši, ka ES atbalsts 
lauksaimniecības nozarē tiek sniegts uz tā dēvētās “dalītās pārvaldības” pamata un tāpēc 
lēmumus apstiprināt vai noraidīt kādu projektu pieņem kompetentās Bulgārijas iestādes 
(Lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrija un maksājumu aģentūra). Arī 
pārējās programmas, ko finansē Eiropas strukturālie un investīciju fondi, tiek īstenotas dalītā 
pārvaldībā, lēmumus pieņemot attiecīgajām kompetentajām ministrijām. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Komisijas dienestiem viņa prasība bija jāpārsūta dienestiem, kas ir 
Eiropas darba un sociālo tiesību komisāra Nicolas Schmit ziņā, lai tiktu izskatīta viņa sūdzības 
pamatotība un sniegts atzinums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis nekādus papildu faktus vai pierādījumus par trūkumiem 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) īstenošanā. Kā jau atgādināts atbildē uz e-
pasta ziņojumu Komisijas priekšsēdētājai, Komisija nevar izskatīt sūdzības par ESI fondiem. 
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Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/20131 74. panta 3. punktu par sūdzību izskatīšanu atbild 
dalībvalstis saskaņā ar to institucionālo un tiesisko regulējumu. No lūgumraksta nav skaidrs, 
vai lūgumraksta iesniedzējs sūdzību jau ir iesniedzis valsts iestādēm.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbildi uz viņa sākotnējo e-pasta ziņojumu Komisijas 
priekšsēdētājai par 600 miljonu EUR nodošanu no programmas, kas aptver romu integrācijas 
jautājumus, fondam “Jaunā Bulgārija” sagatavojis Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ģenerāldirektorāts, nevis darba un sociālo tiesību komisāra dienesti. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz darba un sociālo tiesību komisāra dienestu atzinumu, jo programma, kas aptver romu 
integrācijas jautājumus, ir to kompetencē.

Papildus finanšu atbalsta pieprasījumam nevalstiskajai organizācijai “Jaunā Bulgārija” 
sākotnējā e-pasta ziņojumā Komisijas priekšsēdētājai bija iekļauti divi lūgumraksta iesniedzēja 
inovāciju projekti, kurus Bulgārijas iestādes nebija apstiprinājušas finansēšanai Bulgārijas 
Lauku attīstības programmas ietvaros. Šā iemesla dēļ atbildi sagatavoja Lauksaimniecības un 
lauku attīstības ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 
ģenerāldirektorātu. Atbilde attiecas ne tikai uz Lauku attīstības fondu, bet arī uz visiem Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), tostarp atbalstu no programmas, kas 
aptver romu integrācijas jautājumus.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs var būt pārliecināts, ka atbildi sagatavoja Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 
dienesti, tādējādi paužot attiecīgo Komisijas dienestu viedokli. Lūgumraksta iesniedzējam var 
atgādināt, ka sūdzības ir jāadresē valsts iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
74. panta 3. punktu. Attiecībā uz Bulgārijas Lauku attīstības programmu sūdzību izskatīšanas 
kārtība ir aprakstīta 15.1.2.2. sadaļā, kas ir pieejama Lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības ministrijas tīmekļa vietnē2. Ja lūgumraksta iesniedzējs nav apmierināts ar 
sniegto atbildi, viņš var iesniegt sūdzību Komisijai, izmantojot tiešsaistes veidlapu 
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_bg/. 

Turklāt gadījumā, ja ir aizdomas par krāpšanu, lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt sūdzību 
arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.)
2https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-
selskite-rayoni/normativna-uredba/
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