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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0476/2008, του Cesar Antonio Munoz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible» 
(«Ένωση για την Ανάπτυξη της Μάλαγα»), σχετικά με την ανάπλαση του 
πάρκου της Μάλαγα με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τα αποτελέσματα των έργων ανάπλασης του πάρκου της Μάλαγα που 
υλοποιήθηκαν από τις τοπικές αρχές με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων. Υποστηρίζει ότι το 
εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους αποδέκτες του. Ειδικότερα, 
επισημαίνει τη συμφόρηση που προκάλεσε η εκτροπή της κυκλοφοριακής ροής, την 
τοποθέτηση πάγκων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων ή των ατόμων 
με προβλήματα υγείας και τη δενδροφύτευση σε ακατάλληλα σημεία. Ο αναφέρων ζητεί να 
διεξαχθεί σχετική έρευνα, δεδομένου ότι τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά 
κονδύλια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς, η οποία υποβλήθηκε από μια ένωση εμπόρων και 
κατοίκων της Μάλαγα (Ισπανία), είναι η καταγγελία προς τις ισπανικές αρχές για μη 
συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα έργα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του τοπικού επιχειρησιακού προγράμματος 2000-2006. Σύμφωνα 
με τους καταγγέλλοντες, τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν για το έργο εκσυγχρονισμού 
και ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Μάλαγα δεν συνέβαλαν στη βελτίωση της 
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ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά, αντιθέτως, το έργο φαίνεται ότι προκάλεσε δυσχέρειες 
στην κινητικότητα των ατόμων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν πληροφορίες από τον δήμο της Μάλαγα. 

Οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι οι ενισχύσεις που αφορούν το εν λόγω έργο 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αίτησης για χρηματοδότηση που υπέβαλε ο δήμος της 
Μάλαγα. 

Όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με τα έργα για την άρση των εμποδίων στην 
κινητικότητα των ατόμων, ο δήμος της Μάλαγα δηλώνει ότι τηρήθηκε η αρχή των ίσων 
ευκαιριών. Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν τις πληροφορίες αυτές στην Ένωση Εμπόρων και 
Κατοίκων του Κέντρου της Μάλαγα (ACORECEMA).

Συμπέρασμα

Αφενός, η Επιτροπή φρονεί ότι οι ισπανικές αρχές παρείχαν επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με 
την υλοποίηση του εν λόγω έργου και δεν φαίνεται να υπήρξε κακή χρήση των κοινοτικών 
πόρων. Αφετέρου, και σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία 
αίτησης και χορήγησης ενισχύσεων συνάδει τόσο με την εθνική όσο και με την κοινοτική 
νομοθεσία.
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