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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1227/2009 af D.W., irsk statsborger, for "Friends of Penzance 
Harbour", om udvikling af havnen i Penzance i Cornwall med henblik på at 
forbedre forbindelserne med Scillyøerne

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod udviklingen af nye havnefaciliteter i Penzance til varer og 
passagerer ved hjælp af EU-finansiering (EFRU) med henblik på at forbedre forbindelserne 
med Scillyøerne. Andrageren protesterer imod det udvalgte sted på grund af arbejdets 
indvirkning på den gamle havn, og fordi han mener, at dette er en overtrædelse af den 
europæiske landskabskonvention. Endvidere oplyser han, at lokalbefolkningen ikke er blevet 
passende informeret om de planlagte havnefaciliteter, og de har gentagne gange fremsat 
indvendinger mod planen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andragendet

Andrageren, som er medlem af sammenslutningen "The Friends of Penzance Harbour", beder 
Europa-Parlamentet om at undersøge de demokratiske og planlægningsmæssige processer i 
forbindelse med et projekt for forbedring af skibsforbindelserne mellem Scillyøerne og 
Penzance i region Cornwall (Det Forenede Kongerige). Det er planlagt, at projektet skal 
samfinansieres af de europæiske strukturfonde under konvergensmålet. Andrageren hævder, 
at projektet vil få en negativ indvirkning på den historiske havn og på landskabet, at der findes 



PE440.068v01-00 2/3 CM\810976DA.doc

DA

alternative løsninger, som ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt, at der ikke er taget højde for 
trafiktæthed, og at offentligheden har protesteret mod projektet, da de demokratiske og 
planlægningsmæssige processer ikke er blevet fulgt. 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Det bekræftes, at der er indgivet en projektansøgning vedrørende projektet for forbedring af 
skibsforbindelserne mellem Scillyøerne og Penzance i Cornwall under 
konvergensprogrammet for Cornwall og Scillyøerne, som samfinansieres af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU). Projektansøgningen omfatter infrastrukturarbejder i 
Penzance (Cornwall – fastland) og St. Mary's (Scillyøerne). De samlede omkostninger til 
projektet anslås til 31 mio. engelske pund, og der er ansøgt om et bidrag fra EFRU på 11 mio.
engelske pund. Derudover ønsker de regionale myndigheder – Cornwall Council – at indkøbe 
et nyt fartøj, som skal transportere en kombination af gods og passagerer på forbindelsen. Den 
foreslåede investering er begrundet med den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling på 
Scillyøerne og i Penzanceområdet og er i overensstemmelse med det samfinansierede EFRU-
program for regionen. 

Det er forvaltningsmyndigheden i medlemsstaten, som har ansvaret for at træffe beslutninger 
om udvælgelse af de projekter, der skal samfinansieres af strukturfondene. For 
konvergensprogrammet i Cornwall og Scillyøerne har forvaltningsmyndigheden for England, 
afdelingen for kommunal- og lokalforvaltning (Department for Communities and Local 
Government) uddelegeret sit ansvar i denne henseende til det regionale udviklingsagentur for 
det sydvestlige England (South West Regional Development Agency - SWRDA). Efter aftale 
med tilsynsudvalget for konvergensprogrammet er der iværksat procedurer for vurdering og 
udvælgelse af programmer i overensstemmelse med de kriterier, som tilsynsudvalget har 
vedtaget. Tilsynsudvalget for konvergensprogrammet består af repræsentanter fra en lang 
række af regionale interessenter herunder regionale/lokale myndigheder, frivillige 
sammenslutninger og den private sektor. Kommissionen har en rådgivende rolle i 
tilsynsudvalget for konvergensprogrammet i overensstemmelse med bestemmelserne i den 
generelle forordning om strukturforordningerne.1

Forvaltningsmyndigheden har underrettet Kommissionen, som har anmodet om disse 
oplysninger på baggrund af dette andragende, om at projektet formelt vurderes med henblik 
på finansiering i henhold til konvergensprogrammet. På nuværende tidspunkt, den 11. marts 
2010, vurderes ansøgningen stadig. Den kompetente programmyndighed og 
forvaltningsmyndigheden kan ikke træffe yderligere finansieringsbeslutninger i forbindelse 
med samfinansiering fra EFRU, før alle byggetilladelser er godkendt. Cornwall Council, som 
er den lovformelige planlægningsmyndighed, godkendte byggetilladelsen i den første uge af 
marts måned 2010. Ministeren med ansvar for afdelingen for kommunal- og lokalforvaltning i 
Det Forenede Kongerige skal imidlertid også godkende planen, fordi en del af 
bygningsområdet er fredet. Klager angående planlægningsprocessen er en sag mellem 
klagerne og de lovformelige myndigheder i Det Forenede Kongerige. Af de oplysninger, som 
Kommissionen har modtaget, fremgår det, at planlægningsmyndigheden er fuldt ud bekendt 
med de protester og indvendinger, som anføres i andragendet til Europa-Parlamentet, og har 

                                               
1 Artikel 64, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden.
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reageret på disse. I myndighedens svar henvises der til gennemførte offentlige høringer, bl.a. 
til høringer angående byggetilladelsen og en bekendtgørelse angående ændring af havnen 
(Harbour Revision Order), som også omfatter en miljøerklæring (Environmental Statement), 
og til gennemførte undersøgelser af alternative løsninger og af trafikpåvirkninger og til 
høringer af English Heritage, den britiske kulturarvsstyrelse. 

Konvergensprogrammet for Cornwall og Scillyøerne, som samfinansieres af EFRU, har til 
formål at skabe den fremdrift, der skal til for at omdanne økonomien til en økonomi med høj 
værditilvækst, hvor viden, miljø og livskvalitet understøtter bæredygtig økonomisk vækst. 
Programmet forventes at skabe 11.000 nye arbejdspladser. Den samlede værdi er 670 mio. 
euro, hvoraf 458 mio. euro samfinansieres af EFRU. I forbindelse med projektet for 
forbedring af skibsforbindelserne mellem Scillyøerne og Penzance i Cornwall er der ansøgt 
om finansiering under programmets prioritetsakse for udnyttelse af økonomisk potentiale. 
Støtte under denne prioritetsakse ydes inden for rammerne af bæredygtige integrerede 
udviklingsstrategier for de pågældende områder. De andre prioritetsakser omfatter innovation, 
forskning og udvikling, erhverv og investering samt omdannelse af infrastruktur. Ud over 
bidraget fra EFRU får Cornwall støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond.

I perioden fra 2000 til 2006 modtag Cornwall og Scillyøerne EU-midler for et samlet beløb på 
523,5 millioner euro under et mål 1-program. Det anslås, at mål 1-programmet samlet set har 
skabt ca. 20.000 arbejdspladser og bevaret 19.500 arbejdspladser.

Konklusion

Udvælgelse og vurdering af projekter, som samfinansieres af EFRU, varetages af de 
ansvarlige nationale myndigheder i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, som 
tilsynsudvalget for konvergensprogrammet i Cornwall og Scillyøerne har vedtaget, og i 
overensstemmelse med national lovgivning og EU-lovgivning. Af de oplysninger, som 
Kommissionen har modtaget, fremgår det, at denne proces er sket i overensstemmelse med de 
gældende regler og procedurer. Procedurerne for indhentning af byggetilladelser varetages af 
de kompetente britiske myndigheder."


