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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0476/2008 af Cesar Antonio Munoz, spansk statsborger, for 
Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible (Malaga Development 
Association), om projekterede forbedringer af naturreservatet i Malaga ved hjælp 
af EU-midler

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer resultatet af de projekterede forbedringer af naturreservatet i Malaga, 
som er foretaget af de lokale myndigheder ved hjælp af EU-midler. Han fastholder, at 
ulemperne ved planen overstiger fordelene. Som eksempel nævner han de trafikpropper, der 
forårsages af omdirigeringen af trafikken, opstillingen af bænke, der ikke egner sig til ældre 
eller gangbesværede, og plantning af træer på uhensigtsmæssige steder. Andrageren ønsker en 
undersøgelse, idet han hævder, at EU-finansierede projekter bør forvaltes mere effektivt end 
som så.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet, som er indgivet af en sammenslutning af erhvervsdrivende og beboere i 
Malaga (Spanien), henviser til en klage til de spanske myndigheder vedrørende EFRU-
samfinansierede projekter inden for rammerne af det lokale operationelle program 2000-2006. 
Ifølge klagerne har fællesskabsmidlerne til renovering og modernisering af det historiske 
område i Malaga ikke bidraget til at øge indbyggernes livskvalitet, men har derimod medført 
hindringer for personers bevægelighed. 
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De spanske myndigheder har i den forbindelse anmodet kommunen i Malaga om oplysninger. 

De lokale myndigheder bekræfter, at midlerne til det pågældende projekt er tildelt i 
overensstemmelse med de indkaldelser, som kommunen i Malaga har foretaget. 

Hvad angår spørgsmålet om projekter vedrørende fjernelse af hindringer for personers 
bevægelighed, meddeler kommunen i Malaga, at princippet om lige muligheder er blevet 
overholdt. De spanske myndigheder har videresendt disse oplysninger til sammenslutningen 
af erhvervsdrivende og beboere i Malagas centrum (ACORECEMA).

Konklusion

Kommissionen mener, at de spanske myndigheder til fulde har redegjort for gennemførelsen 
af projektet, og der er intet, der tyder på, at fællesskabsmidlerne er blevet anvendt på en 
uhensigtsmæssig måde. I overensstemmelse med revisorerne mener Kommissionen 
endvidere, at indkaldelsesprocessen og tildelingen af midler er foretaget i overensstemmelse 
med de nationale bestemmelser og fællesskabsbestemmelserne."
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