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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1227/2009, του D.W, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Friends of Penzance Harbour», σχετικά με τα λιμενικά έργα στο Penzance, 
στην Κορνουάλη, η κατασκευή των οποίων θα βελτιώσει την επικοινωνία με 
τα νησιά Scilly

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη δημιουργία στο Penzance νέων λιμενικών υποδομών για 
εμπορεύματα και επιβάτες οι οποίες χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια (ΕΤΠΑ) με 
σκοπό να βελτιώσουν τη σύνδεση με τα νησιά Scilly. Ωστόσο, ο αναφέρων διαμαρτύρεται για 
το σημείο που επιλέχθηκε για την κατασκευή τους, λόγω του αντίκτυπου που θα έχουν τα εν 
λόγω έργα στο παλαιό λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η συγκεκριμένη 
κατασκευή δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, ενώ οι κάτοικοι δεν 
ενημερώθηκαν καταλλήλως για το έργο και έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή 
τους προς τις συγκεκριμένες υποδομές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, μέλος της ένωσης «Friends of Penzance Harbour», ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει τις δημοκρατικές και πολεοδομικές διαδικασίες που σχετίζονται 
με ένα έργο το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει τη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ των νήσων 
Scilly και της Penzance στην περιφέρεια της Κορνουάλης (Ηνωμένο Βασίλειο). Το έργο θα 
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συγχρηματοδοτούνταν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου 
Σύγκλισης. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το έργο θα επηρεάσει δυσμενώς τον χαρακτήρα του 
ιστορικού λιμένα και το τοπίο, ότι υφίστανται εναλλακτικές προσεγγίσεις αλλά δεν 
εξετάζονται επαρκώς, ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν αντιμετωπίζεται, και ότι η κοινή 
γνώμη είναι αντίθετη με το έργο, καθώς δεν ακολουθούνται οι κατάλληλες δημοκρατικές και 
πολεοδομικές διαδικασίες. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το έργο βελτίωσης της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ των νήσων Scilly και της Penzance στην 
Κορνουάλη υποβλήθηκε πράγματι ως αίτηση έργου βάσει του προγράμματος σύγκλισης για 
την Κορνουάλη και τις νήσους Scilly το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η αίτηση για το έργο περιλαμβάνει έργα 
υποδομής στις Penzance (Κορνουάλη – ενδοχώρα) και St. Mary's (νήσοι Scilly). Το συνολικό 
κόστος του έργου εκτιμάται στα 31 εκατ. λίρες στερλίνες και ζητείται συνεισφορά του ΕΤΠΑ 
ύψους 11 εκατ. λιρών στερλινών. Επιπλέον, οι περιφερειακές αρχές –το Συμβούλιο της 
Κορνουάλης– θα αγοράσουν καινούριο σκάφος για την εκτέλεση της πορθμειακής γραμμής 
που συνδυάζει τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Η προτεινόμενη επένδυση 
δικαιολογείται από την άποψη της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στις νήσους 
Scilly και στην περιοχή Penzance και εμπίπτει στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ 
πρόγραμμα για την περιφέρεια. 

Οι αποφάσεις για την επιλογή των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά 
ταμεία συνιστούν αρμοδιότητα της αρχής διαχείρισης στο κράτος μέλος. Όσον αφορά το 
πρόγραμμα σύγκλισης για την Κορνουάλη και τις νήσους Scilly, η αρχή διαχείρισης της 
Αγγλίας, το Υπουργείο Κοινοτήτων και Τοπικής Διακυβέρνησης, εκχώρησε τη σχετική 
αρμοδιότητα στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας (South West 
Regional Development Agency - SWRDA). Σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος (PMC) για το πρόγραμμα σύγκλισης, συστήθηκαν διαδικασίες για την 
έγκριση και την επιλογή έργων με βάση τα κριτήρια που ενέκρινε η PMC. Η PMC 
συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς φορείς 
όπως π.χ. περιφερειακές/τοπικές αρχές, εθελοντικές οργανώσεις και από τον ιδιωτικό τομέα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται στην PMC με συμβουλευτική ιδιότητα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά Ταμεία1. 

Η διαχειριστική αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή, η οποία ζήτησε τις εν λόγω πληροφορίες υπό 
το πρίσμα της παρούσας αναφοράς, ότι το έργο εξετάστηκε επίσημα για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης. Έως σήμερα, 11 Μαρτίου 2010, η αίτηση τελεί ακόμη 
υπό αξιολόγηση. Ο αρμόδιος για το πρόγραμμα φορέας και η διαχειριστική αρχή δεν 
μπορούν να λάβουν απόφαση χρηματοδότησης στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το 
ΕΤΠΑ έως ότου εκδοθούν όλες οι οικοδομικές άδειες. Το συμβούλιο της Κορνουάλης, που 
είναι η θεσμοθετημένη πολεοδομική αρχή, ενέκρινε την πολεοδομική αίτηση την πρώτη 
εβδομάδα του Μαρτίου του 2010. Ωστόσο, δεδομένου ότι τμήμα του εργοταξίου είναι κτίριο 
πολιτιστικής αξίας (Listed Building), πρέπει επίσης να δώσει την έγκρισή του και ο 

                                               
1 Άρθρο 64, παράγραφος 2, του κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής.
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υφυπουργός του Υπουργείου Κοινοτήτων και Τοπικής Διακυβέρνησης. Οι καταγγελίες 
σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού πρέπει να διευθετούνται μεταξύ των καταγγελλόντων 
και των θεσμοθετημένων υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες που 
έλαβε η Επιτροπή, η πολεοδομική αρχή είναι πλήρως ενήμερη για τις αντιρρήσεις και τις 
επισημάνσεις που περιείχε η αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει απαντήσει σε 
αυτές. Οι απαντήσεις των αρχών αναφέρουν ότι διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση, μεταξύ 
άλλων διαβουλεύσεις σχετικά με την αίτηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας και το 
αναθεωρητικό διάταγμα για τον λιμένα που περιλαμβάνει επίσης μια περιβαλλοντική 
δήλωση, ότι διεξήχθησαν έρευνες σχετικά με εναλλακτικές λύσεις και τον αντίκτυπο στην 
κυκλοφορία, και διαβουλεύσεις με την υπηρεσία πολιτιστικής κληρονομιάς («English
Heritage»). 

Το πρόγραμμα σύγκλισης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για την Κορνουάλη και τις 
νήσους Scilly έχει ως στόχο να «προωθήσει τη μεταμόρφωση της οικονομίας σε μια 
οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας όπου η γνώση, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής 
στηρίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη». Το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει 
11 000 νέες θέσεις εργασίας. Η συνολική του αξία είναι 670 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 
458 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Το έργο βελτίωσης της θαλάσσιας 
σύνδεσης μεταξύ των νήσων Scilly και της Penzance στην Κορνουάλη υπέβαλε αίτηση 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του προγράμματος, με τίτλο 
«Αποδέσμευση του οικονομικού δυναμικού της περιοχής», υποστηρίζοντας την αειφόρο 
ανάπτυξη καίριων τοποθεσιών στην περιοχή. Η στήριξη υπό αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας προβλέπεται στο πλαίσιο αειφόρων ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης 
για τις σχετικές τοποθεσίες. Οι άλλοι άξονες προτεραιότητας είναι «Καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη», «Βιομηχανία και επενδύσεις», και «Πολυμορφικές υποδομές». Πέραν της 
συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ, η Κορνουάλη επιδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας.

Στην περίοδο από το 2000 έως το 2006, η Κορνουάλη και οι νήσοι Scilly επιδοτήθηκαν από 
πρόγραμμα του στόχου 1 το οποίο διέθεσε συνολικό ποσό ύψους 523,5 ευρώ ως 
χρηματοδότηση από την ΕΕ. Εκτιμάται ότι συνολικά το πρόγραμμα του στόχου 1 
δημιούργησε περίπου 20 00 θέσεις εργασίας και διατήρησε περίπου 19 500.

Συμπέρασμα

Η διαδικασία επιλογής και έγκρισης για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
διενεργείται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια 
που υιοθετούνται από την επιτροπή παρακολούθησης για το πρόγραμμα σύγκλισης στην 
Κορνουάλη και στις νήσους Scilly και σε σχέση με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 
Βάσει πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία 
διενεργείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου επιλαμβάνονται των διαδικασιών για τη χορήγηση πολεοδομικών 
αδειών.


