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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0476/2008, którą złożył Cesar Antonio Munoz (Hiszpania), w imieniu 
„Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible” 
(Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Malagi), w sprawie planowanych ulepszeń 
w rezerwacie przyrody Malaga wprowadzanych przy wykorzystaniu 
funduszy wspólnotowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje skutki ulepszeń zaplanowanych w rezerwacie przyrody Malaga, 
które władze lokalne wprowadziły przy wykorzystaniu funduszy wspólnotowych. Utrzymuje 
on, że ujemne strony przedmiotowego systemu przewyższają korzyści. Tytułem przykładu 
odnosi się on do natężenia ruchu spowodowanego przez objazdy, ławek, które są 
nieodpowiednie dla osób starszych lub niedołężnych, sadzenia drzew w niewłaściwych 
miejscach. Składający petycję domaga się wszczęcia dochodzenia, przekonując, że projekt 
finansowany z funduszy wspólnotowych powinien być realizowany w bardziej efektywny 
sposób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W petycji, złożonej przez stowarzyszenie kupców i mieszkańców Malagi (Hiszpania), 
informuje się o skardze, która wpłynęła do władz hiszpańskich, dotyczącej niezgodności 
z prawem wspólnotowym projektów współfinansowanych z EFRR w ramach Lokalnego 
Programu Operacyjnego 2000-2006. W opinii skarżących środki wspólnotowe przeznaczone 
na projekt renowacji i modernizacji historycznego centrum Malagi nie przyczyniły się do 
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poprawy jakości życia mieszkańców, wręcz przeciwnie – ulepszenia wprowadzone w ramach 
projektu spowodowały utrudnienia w poruszaniu się osób.

W tym kontekście władze hiszpańskie zwróciły się o udzielenie informacji do władz gminy 
Malaga.

Władze lokalne potwierdziły, że wsparcie dotyczące projektu, o którym mowa w petycji, było 
zgodne z uzasadnieniem złożenia wniosku o finansowanie przez gminę Malaga.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące projektów usunięcia utrudnień w poruszaniu się osób, 
władze gminy Malaga powiadamiają, że zasada równości szans była przestrzegana. 
Informacja ta została przekazana przez władze hiszpańskie Stowarzyszeniu Kupców 
i Mieszkańców Centrum Malagi (ACORECEMA).

Wniosek

Komisja jest zdania, że władze hiszpańskie udzieliły wystarczającego wyjaśnienia 
dotyczącego realizacji projektu i nie wydaje się, aby środki wspólnotowe zostały 
niewłaściwie wykorzystane. Ponadto, zgodnie z opinią audytorów, Komisja jest zdania, że 
proces zapraszania do składania wniosków i przyznawania wsparcia jest zgodny z przepisami 
krajowymi i wspólnotowymi.
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