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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0476/2008, adresată de Cesar Antonio Munoz, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible, 
privind rezultatele proiectului de reabilitare, cu fonduri europene, a parcului din 
Malaga

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică rezultatele proiectului de reabilitare a parcului din Malaga, realizat de 
autorităţile locale cu fonduri europene. Potrivit petiţionarului, reamenajarea parcului ar fi avut 
consecinţe negative asupra beneficiarilor. Petiţionarul menţionează redirijarea traficului care a 
condus la aglomerarea acestuia, montarea de bănci care nu ar corespunde necesităţilor 
persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate, plantarea unor arbori în locuri nepotrivite. 
Petiţionarul solicită investigarea situaţiei, considerând că proiectele finanţate cu fonduri 
europene ar trebui organizate mai eficient.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia, depusă de o asociaţie de comercianţi şi rezidenţi ai comunei Malaga (Spania), 
menţionează o plângere depusă la autorităţile spaniole care denunţă neconformitatea cu 
legislaţia comunitară privind proiectele cofinanţate de FEDER în contextul Programului 
Operaţional Local 2000-2006. Conform reclamanţilor, fondurile comunitare destinate 
proiectului de renovare şi de modernizare a centrului istoric al comunei Malaga nu au 
contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, ci dimpotrivă, acest proiect ar fi dus la 
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stânjenirea mobilităţii persoanelor. 

În acest cadru, autorităţile spaniole au solicitat informaţii comunei Malaga. 

Autorităţile locale confirmă că ajutoarele privind proiectul în cauză au respectat întocmai 
bazele de la care s-a efectuat convocarea de către comuna Malaga. 

În ceea ce priveşte aspectele referitoare la proiectele de îndepărtare a obstacolelor din calea 
mobilităţii persoanelor, comuna Malaga informează că principiul egalităţii de şanse a fost 
respectat. Această informaţie a fost transmisă de autorităţile spaniole Asociaţiei 
Comercianţilor şi Rezidenţilor din Centrul comunei Malaga (ACORECEMA).

Concluzie

Comisia consideră, pe de o parte, că autorităţile spaniole au explicat suficient implementarea 
proiectului şi că nu pare să fi existat o utilizare deficitară a fondurilor europene. Pe de altă 
parte, şi conform auditorilor, Comisia consideră că procesul de convocare şi de acordare a 
ajutoarelor respectă întocmai legislaţiile naţională şi comunitară. 
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