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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0476/2008, imressqa minn Cesar Antonio Munoz, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-“Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible”, 
dwar ir-riżultati tal-proġett ta’ riabilitazzjoni, bil-fondi Ewropej, tal-park ta’ 
Málaga

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika r-riżultati tal-proġett ta’ riabilitazzjoni tal-park ta’ Málaga, imwettaq 
mill-awtoritajiet lokali bil-fondi Ewropej. Skont il-petizzjonant, ir-rikonfigurazzjoni tal-park 
kellu konsegwenzi negattivi fuq il-benefiċjarji. Il-petizzjonant isemmi d-devjazzjoni tat-
traffiku li wasslet għall-konġestjoni ta’ dan tal-aħħar, il-bini ta’ bankijiet li ma jweġibx għall-
ħtiġijiet tal-persuni anzjani jew bi problemi tas-saħħa, it-tħawwil ta’ siġar f’postijiet mhux 
adegwati. Il-petizzjonant jitlob eżami tal-każ, billi l-proġetti kienu ffinanzjati b’fondi 
Ewropej. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009. 

Il-petizzjoni, imressqa minn assoċjazzjoni ta’ bejjiegħa u residenti ta’ Málaga (Spanja), 
tiddeskrivi lment imressaq quddiem l-awtoritajiet Spanjoli li jiddenunzja n-nuqqas ta’ 
konformità mar-Regolament Komunitaru dwar il-proġetti kofinanzjati mill-FEŻR, fil-kuntest 
tal-Programm Operazzjonali Lokali 2000-2006. Skont il-petizzjonanti, il-fondi Komunitarji 
maħsuba għall-proġett ta’ rinnovazzjoni u ta’ modernizzazzjoni taċ-ċentru storiku ta’ Malaga 
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ma kkontribwewx biex itejbu l-livell ta’ għajxien tar-residenti iżda, minflok, dan il-proġett 
ħoloq inkonvenjenzi għall-mobilità tal-persuni. 

F’dan il-kuntest, l-awtoritajiet Spanjoli talbu informazzjoni lill-komuni ta’ Malaga. 

L-awtoritajiet lokali kkonfermaw li l-għajnuniet relatati mal-proġett inkwistjoni kienu 
konformi mas-sejħiet għall-offerti magħmula mill-komuni ta’ Malaga. 

Fir-rigward tal-kwistjonijiet dwar il-proġetti tat-tneħħija tal-ostakoli għall-mobilità tal-
persuni, il-komuni ta’ Malaga informa li l-prinċipju tal-ugwaljanza tal-opportunitajiet kien 
irrispettat. Din l-informazzjoni ntbagħtet mill-awtoritajiet Spanjoli lill-Assoċjazzjoni tal-
Bejjiegħa u r-Residenti taċ-Ċentru ta’ Malaga (ACORECEMA).

Konklużjoni

Min-naħa l-waħda, il-Kummissjoni tqis li l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw biżżejjed l-
implimentazzjoni tal-proġett u ma jidhirx li kien hemm użu ħażin tal-fondi Komunitarji. Min-
naħa l-oħra, u skont l-awdituri, il-Kummissjoni taħseb li l-proċess tas-sejħa għall-offerti u tal-
għoti ta’ għajnuna huwa konformi mar-regolamenti nazzjonali u Komunitarja. 
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