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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1227/2009 dėl uosto darbų Penzanse, Kornvalyje, siekiant plėtoti 
ryšius su Silio salomis, kurią pateikė Airijos pilietis D. W. „Penzance 
Harbour draugų“ grupės vardu.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja dėl naujų Penzanso uosto įrenginių prekėms ir keleiviams 
perkelti, kuriems lėšų skiria Europos Sąjunga (ERPF) ir kurie turėtų pagerinti ryšius su Silio 
salomis, įrengimo. Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą dėl šioms infrastruktūroms 
įrengti pasirinktos vietos, nes tokie darbai paveiks senąjį miesto uostą. Be to, anot peticijos 
pateikėjo, minėtos statybos neatitinka Europos kraštovaizdžio konvencijos, o gyventojai 
nebuvo tinkamai informuoti apie projektą ir ne kartą išreiškė savo nepritarimą dėl minėtų 
infrastruktūrų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas, asociacijos „Penzance Harbour draugai“ narys, ragina Europos 
Parlamentą ištirti demokratinius ir planavimo procesus, susijusius su projektu, kurio tikslas 
yra pagerinti jūrinius ryšius tarp Silio salų ir Penzanso Kornvalio regione (Jungtinėje 
Karalystėje). Projektas būtų iš dalies finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų pagal 
konvergencijos tikslą. Peticijos pateikėjas teigia, kad projektas turės neigiamą įtaką istorinio 
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uosto dvasiai ir kraštovaizdžiui, kad yra alternatyvių būdų, tačiau jie nėra pakankamai 
svarstomi, kad neatsižvelgiama į transporto spūstis ir kad projektui nepritaria visuomenė, 
tačiau nesilaikoma jokių deramų demokratinių ir planavimo procesų. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Projektas jūriniams ryšiams tarp Silio salų ir Penzanso Kornvalyje pagerinti išties buvo 
pradėtas pateikus projekto paraišką pagal Kornvalio ir Silio salų konvergencijos programą, iš 
dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Projekto paraiška apima 
infrastruktūros darbus Penzanse (Kornvalio žemyninėje dalyje) ir Sent Merise (Silio salose). 
Bendrosios numatomos projekto išlaidos yra 31 mln. GBP, ir prašoma, kad ERPF prisidėtų 
11 mln. GBP. Be to, regiono valdžia (Kornvalio taryba) pirks naują laivą jūriniam ryšiui 
palaikyti, juo bus gabenami kroviniai ir keleiviai. Siūloma investicija yra pagrįsta ekonominės 
ir verslo plėtros Silio salose ir Penzanso srityje požiūriu ir atitinka ERPF iš dalies 
finansuojamą regiono programą. 

Už sprendimų dėl struktūrinių fondų iš dalies finansuojamų projektų atrankos priėmimą 
atsakinga valstybės narės vadovaujančioji institucija. Kornvalio ir Silio salų konvergencijos 
programos atveju Anglijos vadovaujančioji institucija, Bendruomenių ir vietos valdžios 
departamentas, savo atsakomybę šiuo klausimu perdavė Pietvakarių regioninės plėtros 
agentūrai (PVRPA). Susitarus su Programos stebėsenos komitetu (PSK) dėl Konvergencijos 
programos, nustatytos projektų vertinimo ir atrankos procedūros pagal PSK nurodytus 
kriterijus. PSK sudaro įvairių suinteresuotų regiono subjektų atstovai, įskaitant regioninės ar 
vietos valdžios institucijų, savanoriškų organizacijų ir privačiojo sektoriaus atstovus. 
Laikantis Bendrojo struktūrinių fondų reglamento1 nuostatų, Europos Komisija PSK yra 
atstovaujama patarėjo teisėmis. 

Vadovaujančioji institucija informavo Komisiją, kuri paprašė pateikti informaciją, 
atsižvelgdama į šią peticiją, kad projektas oficialiai pradėtas svarstyti dėl finansavimo pagal 
Konvergencijos programą. Šiuo metu, 2010 m. kovo 11 d., paraiška vis dar vertinama. 
Kompetentinga programos institucija ir vadovaujančioji institucija negali priimti jokio 
sprendimo dėl dalinio ERPF finansavimo, kol nebus gauti visi planavimo leidimai. Kornvalio 
taryba, t. y., įstatymų nustatyta institucija, patvirtino planavimo paraišką pirmąją 2010 m. 
kovo mėn. savaitę. Tačiau, kadangi dalis plėtojamos vietos yra įtraukta į Valstybės saugomų 
architektūros paminklų sąrašą, reikia ir Jungtinės Karalystės Bendruomenių ir vietos valdžios 
departamento valstybės sekretoriaus leidimo. Skundai dėl planavimo proceso turi būti 
sprendžiami tarp skundų teikėjų ir Jungtinės Karalystės įstatymų nustatytų institucijų. 
Remiantis Komisijos gauta informacija, planavimo institucija nuodugniai susipažino su 
Europos Parlamentui pateiktoje peticijoje išdėstytais prieštaravimais ir argumentais ir į juos 
atsakė. Institucijos atsakyme nurodomos vykusios viešosios konsultacijos, tarp jų ir 
konsultacijos dėl planavimo taikymo ir Uosto peržiūros įsakymo, į kurį įeina ir aplinkosaugos 
ataskaita, atlikti alternatyvių sprendimų ir eismo poveikio tyrimai bei konsultacijos su 
Anglijos paveldo agentūra. 

                                               
1 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo, 64 straipsnio 2 dalis.
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ERPF iš dalies finansuojamos Kornvalio ir Silio salų konvergencijos programos tikslas yra 
„sudaryti galimybę pertvarkyti ekonomiką į didelę pridėtinę vertę turinčią ekonomiką, kurioje 
žinios, aplinkosauga ir gyvenimo kokybė palaiko tvarų ekonomikos augimą“. Tikimasi, kad 
dėl šios programos bus sukurta 11 000 naujų darbo vietų. Bendra jos vertė yra 670 mln. EUR, 
iš kurių 458 mln. EUR finansuoja ERPF. Projekto jūriniams ryšiams tarp Silio salų ir 
Penzanso Kornvalyje pagerinti paraiška dėl finansavimo buvo pateikta pagal prioritetinę 
programos kryptį „Ekonominio vietos potencialo įgyvendinimas“, kuria remiama tvari 
pagrindinių regiono vietų plėtra. Parama pagal šią prioritetinę kryptį teikiama atsižvelgiant į 
tvarią integruotą susijusių vietų plėtros strategiją. Kitos prioritetinės kryptys yra „Naujovės, 
moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra“, „Įmonės ir investicijos“ ir „Pasikeitimų 
infrastruktūra“. Be ERPF indėlio, Kornvalis gaus lėšų iš Europos socialinio fondo, Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo.

2000–2006 m. Kornvalis ir Silio salos buvo remiami pagal 1-ąjį programos tikslą, iš viso tai 
sudarė 523,5 EUR ES finansavimo. Apskaičiuota, kad iš viso 1-ojo tikslo programa leido 
sukurti apie 20 000 darbo vietų ir išsaugoti dar 19 500 darbo vietų.

Išvada

ERPS iš dalies finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo procesą vykdo atsakingos 
nacionalinės institucijos, laikydamosi Kornvalio ir Silio salų konvergencijos programos 
stebėsenos komiteto priimtų procedūrų ir kriterijų bei nacionalinių ir ES teisės aktų. Iš 
Komisijos turimos informacijos matyti, kad šis procesas vykdomas laikantis taikomų nuostatų 
ir procedūrų. Procedūras dėl planavimo leidimų išdavimo tvarko kompetentingos Jungtinės 
Karalystės institucijos.“ 


