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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 0476/2008, ingiven av Cesar Antonio Munoz (spansk 
medborgare), för föreningen ”Agrupación de desarrollo Programa Málaga Más 
Accessible” (Malagas utvecklingsorganisation), om de projekterade 
förbättringarna av Malagas naturreservat med hjälp av gemenskapsmedel

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar resultaten av de projekterade förbättringarna av Malagas 
naturreservat, som har genomförts av de lokala myndigheterna med hjälp av 
gemenskapsmedel. Han hävdar att nackdelarna med programmet överväger fördelarna. Som 
exempel nämner han den ökade trafiken till följd av omläggningen av trafikflödet, bänkar som 
inte är lämpliga för äldre eller funktionshindrade personer samt träd som har planterats på 
olämpliga platser. Framställaren vill se att en utredning genomförs och hävdar att 
gemenskapsfinansierade projekt bör organiseras mer effektivt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen kommer från en organisation med köpmän och invånare i Malaga, Spanien, 
som vänt sig till de spanska myndigheterna för att klaga på att gemenskapens bestämmelser 
om projekt som medfinansieras via ERUF inte har följts i det lokala operativa programmet 
2000–2006. Enligt framställarna har de gemenskapsmedel som anslagits till projektet med att 
renovera och modernisera Malagas historiska centrala stadsdelar inte bidragit till att höja 
livskvaliteten för invånarna. Tvärtom ska satsningen ha orsakat olägenhet för personers 
rörlighet.
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De spanska myndigheterna har i ärendet begärt information från staden Malaga. 

De lokala myndigheterna bekräftar att stödet till det aktuella projektet har överensstämt med 
grunderna i det avrop som utgick från staden Malaga. 

Vad gäller frågorna kring projekten med att undanröja hinder för personers rörlighet har 
staden Malaga meddelat att principen om lika möjligheter har följts. Uppgifterna har 
översänts av de spanska myndigheterna till föreningen för köpmän och bofasta i Malagas 
centrum (Acorecema).

Slutsatser

Kommissionen anser att de spanska myndigheterna utförligt har förklarat projektets 
genomförande. Det verkar inte ha förkommit något felaktigt utnyttjande av gemenskapens 
medel. Med tanke på revisorernas uppgifter anser kommissionen också att processen med 
avrop och beviljande av stöd överensstämmer med både nationella bestämmelser och 
gemenskapens bestämmelser.
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