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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0476/2008, ko Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas 
Accessible (Malagas Attīstības biedrība) vārdā iesniedza Spānijas
valstspiederīgais Cesar Antonio Munoz, par Malagas dabas lieguma teritorijas 
labiekārtošanu, izmantojot Kopienas līdzekļus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Malagas dabas lieguma labiekārtošanas rezultātus projektam, 
ko īstenoja pašvaldību iestādes, izmantojot Kopienas līdzekļus. Viņš apgalvo, ka projekta 
plānā ir vairāk trūkumu nekā ieguvumu. Kā piemērus viņš min satiksmes plūsmas 
novirzīšanas dēļ izraisītos satiksmes sastrēgumus, veciem cilvēkiem vai cilvēkiem ar 
veselības problēmām neatbilstošu solu ierīkošanu, koku stādījumus nepiemērotās vietās. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt lietas izmeklēšanu un norāda, ka Kopienas finansētos 
projektus vajadzētu organizēt efektīvāk.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts, ko iesniegusi Malagas (Spānija) tirgotāju un iedzīvotāju asociācija, atsaucas uz 
sūdzību Spānijas varas iestādēm, kurā atklāta neatbilstība Kopienas regulējumam par 
projektiem, ko līdzfinansējis ERAF Vietējās darbības programmas 2000.–2006. gadam
ietvaros. Pēc lūgumraksta iesniedzēju paustā, Malagas vēsturiskā centra atjaunošanas un 
modernizēšanas projektam paredzētie Kopienas līdzekļi nav uzlabojuši iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, gluži pretēji — projekts ir apgrūtinājis personu pārvietošanos.
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Spānijas varas iestādes par šo jautājumu ir lūgušas informāciju Malagas pilsētai.

Vietējās varas iestādes apstiprina, ka atbalsts attiecībā uz minēto projektu bijis saskaņā ar 
Malagas pilsētas izpildītajām uzaicinājuma pamatprasībām. 

Attiecībā uz jautājumiem par plāniem samazināt personu pārvietošanās šķēršļus Malagas 
pilsēta informē, ka ir ievērots vienlīdzīgu iespēju princips.  Šo informāciju Spānijas varas 
iestādes ir nosūtījušas Malagas centra tirgotāju un iedzīvotāju asociācijai (ACORECEMA).

Secinājumi

Komisija, no vienas puses, uzskata, ka Spānijas varas iestādes ir pietiekami izskaidrojušas 
projekta īstenošanu, un nešķiet, ka būtu notikusi neatbilstoša Kopienas līdzekļu izlietošana. 
No otras puses, un saskaņā ar auditoru pausto Komisija domā, ka uzaicinājuma un atbalsta 
piešķiršanas procedūra notikusi saskaņā ar valsts un Kopienas regulējumu.
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