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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1227/2009, внесена от D.W, с ирландско гражданство, от името 
на „Friends of Penzance Harbour“, относно строителните работи на 
пристанището в  Пензанс, Корнуол, за подобряване на връзката с 
островите Сцили

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу изграждането в Пензанс на нови 
пристанищни съоръжения за транспортиране на стоки и пътници, които са 
финансирани от европейски фондове (ЕФРР) и имат за цел да подобрят връзката с 
островите Сцили. Вносителят възразява срещу мястото, избрано за изграждането им, 
поради влиянието на въпросните строителни работи върху старото пристанище на 
града и предполагаемо нарушение на Европейската конвенция за ландшафта. Освен 
това, жителите не са били надлежно информирани относно проекта и са изразявали 
неведнъж несъгласието си с изграждането на въпросните съоръжения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Петицията

Вносителят, член на сдружение „The Friends of Penzance Harbour“ (Приятели на 
пристанище Пензанс), призовава Европейския парламент да разследва демократичните 
процеси и процесите на планиране по отношение на проект, имащ за цел подобряване 
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на връзката по море между островите Сцили и Пензанс в региона Корнуол (Обединено 
кралство). Проектът подлежи на съфинансиране от европейските структурни фондове 
по линията на цел „Сближаване“. Вносителят на петицията твърди, че проектът ще 
окаже неблагоприятно въздействие върху характера на историческото пристанище и 
ландшафта, че съществуват алтернативни варианти, но тяхната евентуална реализация 
не е взета предвид в достатъчна степен, че не е обърнато внимание на задръстванията 
по пътищата, и че обществеността се противопоставя на проекта докато не бъдат 
възприети подходящи демократични процеси и процеси на планиране.

Наблюдения на Комисията относно петицията

Проектът за подобряване на връзката по море между островите Сцили и Пензанс в 
региона Корнуол действително се разработва в рамките на програмата за сближаване за 
Корнуол и островите Сцили и се съфинансира от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). Приложението на проекта включва инфраструктурни работи в 
Пензанс (Корнуол – на основния от Британските острови) и St. Mary's (острови Сцили). 
Общите разходи по проекта се оценяват на 31 милиона паунда, а ЕФРР участва с 11 
милиона паунда съгласно заявеното. В допълнение към това, регионалният орган –
Съветът на Корнуол – ще закупи нов плавателен съд, който да обслужва връзката, като 
ще съчетава товарния и пътническия превоз. Предлаганата инвестиция е обоснована от 
гледна точка на икономическото и стопанско развитие на островите Сцили и областта 
Пензанс, и се вмества в програмата на ЕФРР за съфинансиране за този регион.

Решенията относно подбора на проекти, които да бъдат съфинансирани от 
структурните фондове, е отговорност на управляващия орган в държавата-членка. За 
програмата за сближаване за Корнуол и островите Сцили управляващият орган за 
Англия – Отделът за общности и местно управление – е делегирал своята отговорност в 
тази връзка на Югозападната агенция за регионално развитие (SWRDA). При 
съгласуване с Комитета за наблюдение на програмата (КНП) по програмата за 
сближаване, са определени процедури за оценка и избор на проекти, отговарящи на 
критериите, възприети от КНП. КНП се състои от представители на множество 
различни заинтересовани страни на регионално равнище, включително 
регионални/местни органи, доброволчески организации и представители на частния 
сектор. Европейската комисия е представена в КНП с консултативна функция, в 
съответствие разпоредбите на Общия регламент за структурните фондове1.

Управляващият орган уведоми Комисията, която поиска тази информация във връзка с 
настоящата петиция, че финансирането на проекта се разглежда официално в рамките 
на програмата за сближаване. До този момент, 11 март 2010 г., заявлението все още е в 
процес на оценяване. Компетентният орган по програмата и управляващият орган не 
могат да вземат решения относно финансирането във връзка със съфинансирането от
страна на ЕФРР докато не бъде получено съгласие по всички елементи на планирането. 
Съветът на Корнуол, който изпълнява ролята на законов орган по благоустройството, е 
одобрил заявлението за разрешително за строеж през първата седмица на март 2010 г. 
                                               
1 Член 64, параграф 2 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд.
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Въпреки това, като се има предвид, че част от строителния обект представлява защитен 
архитектурен обект, държавният секретар, отговарящ за Отдела за общности и местно 
управление на Обединеното кралство, също трябва да даде своето съгласие. Жалбите 
по отношение на процеса на планиране трябва да се разрешават между техните 
вносители и установените със закон агенции в Обединеното кралство. Според 
информацията, получена от Комисията, органът по благоустройството е напълно 
наясно с възраженията и аргументите, приведени в петицията до Европейския 
парламент, и е отговорил на тях. В отговорите на органа се посочват провеждането на 
консултация с обществеността, наред с други консултации, свързани със заявлението за 
разрешително за строеж и Заповедта за преразглеждане на пристанището, която 
включва и доклад за околната среда, проведени проучвания относно алтернативни 
решения и въздействието върху пътния трафик, и консултации с English Heritage.

Съфинансираната от ЕФРР програма за сближаване за Корнуол и островите Сцили има 
за цел „създаване на импулс за трансформация на икономиката в посока към икономика 
с висока добавена стойност, където знанията, околната среда, и качеството на живота 
укрепват устойчивия икономически растеж“. Програмата се очаква да създаде 11 000 
нови работни места. Нейната обща стойност възлиза на 670 милиона евро, от които 458 
милиона евро са осигурени чрез съфинансиране от ЕФРР. Проектът за подобряване на 
връзката по море между островите Сцили и Пензанс в Корнуол кандидатства за 
финансиране по приоритетната ос на програмата „Отключване на икономическия 
потенциал на мястото“, която подпомага устойчивото развитие на ключови места в 
региона. Подпомагането по тази приоритетна ос се осъществява в контекста на 
стратегиите за устойчиво интегрирано развитие за въпросните места. Другите 
приоритетни оси са „Иновации, научноизследователска и развойна дейност“, 
„Предприемачество и инвестиции“ и „Трансформационна инфраструктура“. В 
допълнение към участието на ЕФРР, Корнуол получава средства от Европейския 
социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за рибарство.

През периода от 2000 г. до 2006 г., Корнуол и островите Сцили са били бенефициенти 
на програма по Цел 1, в рамките на която са предоставено средства от ЕС в размер на 
общо 523,5 милиона евро. Според цялостната оценка за въздействието на програмата 
по Цел 1, тя е създала около 20 000 работни места и е съхранила други 19 500.

Заключение

Процесът на подбор и оценка, прилаган за проектите, съфинансирани от ЕФРР, се 
осъществява от отговорните национални органи в съответствие с процедурите и 
критериите, приети от Комитета за наблюдение за програмата за сближаване в Корнуол 
и островите Сцили, и с националното законодателство и законодателството на ЕС. Въз 
основа на информацията, представена пред Комисията, изглежда, че процесът се 
провежда в съответствие с приложимите разпоредби и процедури. Процедурите за 
получаване на разрешителни за строеж се уреждат от компетентните органи на 
Обединеното кралство.


