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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Cesar Antonio Munoz spanyol állampolgár által az „Agrupación de desarollo 
Programa Málaga Más Accessible” nevében benyújtott, 476/2008 számú 
petíció a málagai természetvédelmi területen közösségi alapok 
igénybevételével tervezett fejlesztésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a helyi hatóságok által közösségi alapok igénybevételével 
végrehajtott, Málaga területén fekvő természetvédelmi területen tervezett fejlesztések 
eredményeit. Véleménye szerint a program által előidézett hátrányok mértéke meghaladja a 
programból származó előnyöket. Példaképpen hivatkozik az elterelt forgalom 
eredményeképpen kialakult torlódásokra; az előírt padok minőségére, melyek az idősek 
számára nem megfelelőek, illetve instabilak; végül az alkalmatlan helyekre telepített fákra. A 
petíció benyújtója vizsgálat kezdeményezését szorgalmazza, arra hivatkozva, hogy a 
közösségi finanszírozású projekteket hatékonyabban kellene lebonyolítani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció, melyet egy kereskedőket és helyi lakosokat tömörítő málagai (Spanyolország) 
egyesület nyújtott be, beszámol a spanyol hatóságokhoz benyújtott panaszról, amelyben 
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kifogásolják, hogy a 2000-2006-os helyi operatív program keretében nem szereztek érvényt a 
FEDER–rel közösen finanszírozott projektekre vonatkozó közösségi rendeletnek. A panasz 
benyújtói szerint a Málaga történelmi központjának felújítására és korszerűsítésére vonatkozó 
projektnek szánt közösségi források nem hogy nem járultak hozzá az ott lakók 
életminőségének javulásához, hanem éppen ellenkezőleg, a projekt kényelmetlenségeket okoz 
a személyi mobilitás szempontjából. 

Következésképpen a spanyol hatóságok tájékoztatást kértek Málaga városától.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy a szóban forgó projekttel kapcsolatos támogatások 
megfeleltek a Málaga által kibocsátott ajánlattételi felhívás elveinek.

A személyi mobilitást akadályozó tárgyak eltávolítására vonatkozó tervekkel kapcsolatban 
Málaga önkormányzata azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy az esélyegyenlőség elvét 
betartották. A spanyol hatóságok ezt az információt továbbították a Málaga Központjának 
Kereskedői és Lakosai Egyesületnek (ACORECEMA).

Következtetés

A Bizottság egyfelől úgy véli, hogy a spanyol hatóságok megfelelő tájékoztatást nyújtottak a 
projekt megvalósításáról, és semmilyen jel nem utal a közösségi források szabálytalan 
felhasználására. Másfelől az elbírálást végzők és a Bizottság véleménye szerint is az 
ajánlattételi felhívás és a támogatás odaítélésének folyamata megfelel a nemzeti és a 
közösségi szabályoknak.


	770928hu.doc

