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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0476/2008, ingediend door Cesar Antonio Munoz (Spaanse 
nationaliteit), namens Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas 
Accessible, over de resultaten van het project voor renovatie, met 
Europese fondsen, van een park in Malaga

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de resultaten van het project voor renovatie van een park in Malaga, 
uitgevoerd door de lokale autoriteiten met Europese fondsen. Volgens indiener zou de 
herinrichting van het park negatieve gevolgen hebben gehad voor de begunstigden. Indiener 
vermeldt de omleiding van het verkeer, die tot opstoppingen heeft geleid, de plaatsing van 
banken die niet zouden voldoen aan de behoeften van personen op leeftijd of met 
gezondheidsproblemen, en de aanplant van een aantal bomen op ongeschikte plaatsen. 
Indiener verzoekt onderzoek van de situatie, overwegend dat projecten die met Europese 
fondsen worden gefinancierd efficiënter zouden moeten worden georganiseerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift, dat is ingediend door een vereniging van winkeliers en inwoners van 
Malaga (Spanje), maakt melding van een klacht aan de Spaanse overheid waarin de 
strijdigheid met de communautaire regelgeving aan de kaak wordt gesteld van de door het 
EFRO medegefinancierde projecten in het kader van het Plaatselijke Operationeel Programma 
2000-2006. Volgens de klagers hebben de Gemeenschapsfondsen die bestemd waren voor het 
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project tot renovatie en modernisering van het historische centrum van Malaga niet 
bijgedragen aan verbetering van het leefklimaat van de bewoners, maar heeft dit project juist 
ongemakken veroorzaakt voor de mobiliteit van mensen. 

In dit kader heeft de Spaanse overheid de gemeente Malaga om inlichtingen verzocht.

De lokale overheden bevestigen dat de steun die betrekking heeft op het project in kwestie in 
overeenstemming was met door de gemeente Malaga gedane oproeping. 

Wat de kwesties betreft van de projecten ter verwijdering van obstakels die de mobiliteit van 
personen hinderen, deelt de gemeente Malaga mee dat het beginsel van gelijke kansen is 
nageleefd. Deze informatie is door de Spaanse overheid doorgegeven aan de Vereniging van 
winkeliers en inwoners van het centrum van Malaga (ACORECEMA).

Conclusie

Enerzijds is de Commissie van mening dat de Spaanse overheid de uitvoering van het project 
voldoende heeft toegelicht en dat er geen misbruik lijkt te zijn gemaakt van 
Gemeenschapsfondsen. Aan de andere kant denkt de Commissie, net als de auditors, dat de 
procedure voor oproeping en toekenning van steun conform de nationale en communautaire 
regelgeving is. 
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