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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0476/2008, внесена от г-н Cesar Antonio Munoz, с испанско 
гражданство, от името на Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible, 
относно предвидените подобрения на природния резерват в  Малага, 
осъществявани със средства на Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя критика относно резултатите от проекта за 
възстановяване на природния резерват в Малага, осъществен от общинските органи с 
европейски средства. Според вносителя на петицията, преустройството на парка има 
отрицателни последствия за бенефициерите. Той посочва задръстванията, дължащи се 
на пренасочването на пътното движение, монтирането на пейки, които не отговарят на 
нуждите на възрастните хора и хората със здравословни проблеми, засаждането на 
дървета на неподходящи места. Вносителят на петицията отправя искане за проучване 
на ситуацията, тъй като проектите са били финансирани със средства от Общността.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петицията, внесена от асоциация на търговци и жители на Малага (Испания), 
представлява жалба, предявена пред испанските органи, в която се посочва 
несъответствие със законодателството на Общността относно проектите, които са 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРЗ) в рамките на 
Оперативната програма на местно равнище 2000–2006 г. Според жалбоподателите 
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фондовете на Общността, предназначени за финансирането на проект за обновяване и 
модернизиране на историческия център в Малага, не са допринесли за подобряване на 
качеството на живот на жителите, а напротив - проектът е причинил неудобства по 
отношение на мобилността на хората.

Във връзка с това испанските органи са отправили искане до общината в Малага да им 
предостави повече информация по случая.

Местните органи потвърждават, че набраните средства за въпросния проект са били 
използвани правомерно от общината в Малага.

По отношение на въпросите, свързани с проектите за премахване на пречките пред 
мобилността на хората, общината в Малага информира, че принципа на равните 
възможности е спазен. Тази информация е предоставена от испанските органи на 
Асоциацията на търговците и жителите на центъра на Малага (ACORECEMA).

Заключение

Комисията счита от една страна, че испанските органи са предоставили достатъчно 
обяснения във връзка с осъществяването на проекта и не са налице доказателства за 
злоупотреба с фондове на Общността. От друга страна, и според одиторите, Комисията 
счита, че процедурата по набиране и отпускане на средства е в съответствие с 
националното законодателство и законодателството на Общността.
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