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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1227/2009, ko „Penzensas ostas draugu” vārdā iesniedza Īrijas 
valstspiederīgais D. W., par ostas pilnveidošanu Penzensā, Kornvolā, lai uzlabotu 
satiksmi ar Sili salām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret jaunu ēku izbūvi Penzensas ostā precēm un pasažieriem, 
izmantojot Eiropas finansējumu (ERAF), lai uzlabotu satiksmi ar Sili salām. Lūgumraksta 
iesniedzējs iebilst pret izvēlēto vietu sakarā ar darbu ietekmi uz veco ostu un iespējamu
Eiropas ainavu konvencijas pārkāpumu. Turklāt viņš norāda, ka vietējie iedzīvotāji netika 
pienācīgi informēti par plānotajām ostas ēkām un ir atkārtoti pauduši savus iebildumus pret šo 
plānu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, organizācijas „Penzensas ostas draugi” loceklis, lūdz Eiropas 
Parlamentam veikt demokrātijas un plānošanas procesu izmeklēšanu saistībā ar projektu, kura 
mērķis ir uzlabot jūras satiksmi starp Sili salām un Penzensu Kornvolas reģionā (Apvienotā 
Karaliste). Šo projektu finansētu no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem atbilstoši konverģences 
mērķim. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka šis projekts nelabvēlīgi ietekmēs 
vēsturiskās ostas un ainavas izskatu, ka nav pienācīgi izpētīti iespējamie alternatīvie 
risinājumi, ka tas neatrisina satiksmes pārslodzes problēmu un ka sabiedrība neatbalsta šo 
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projektu, jo plānošanas procesā nav ievēroti demokrātijas principi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Projekts jūras satiksmes uzlabošanai starp Sili salām un Penzensu Kornvolā patiešām ir 
iesniegts kā projekta pieteikums atbilstoši Kornvolas un Sili salu konverģences programmai, 
ko līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Projekta pieteikumā 
ir paredzēti infrastruktūras būvdarbi Penzensā (Kornvolā, cietzemē) un St. Mary's (Sili salās). 
Projekta kopējās izmaksas aprēķinātas GBP 31 miljona apmērā, un ir pieprasīts ERAF 
finansējums GBP 11 miljonu apmērā. Turklāt reģiona varas iestādes  Kornvolas reģiona 
padome  plāno iegādāties jaunu kuģi, kas apkalpos šo maršrutu, pārvadājot kravas un 
pasažierus. Šis ieguldījums uzskatāms par pamatotu, jo tas veicina Sili salu un Penzensas 
reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstību un ERAF līdzfinansētās šā reģiona 
programmas īstenošanu.

Lēmumus par struktūrfondu līdzfinansētu projektu atlasi pieņem dalībvalsts vadošā iestāde. 
Par Kornvolas un Sili salu konverģences programmu atbildīgā Anglijas vadošā iestāde —
Kopienu un vietējo pašvaldību departaments — šajā jautājumā ir pilnvarojusi Dienvidrietumu 
reģionālās attīstības aģentūru (SWRDA). Konverģences programmas īstenošanai, vienojoties 
ar Programmas uzraudzības komiteju (PMC), atbilstīgi PMC pieņemtiem kritērijiem ir 
izstrādātas projektu novērtēšanas un atlases procedūras. PMC ir iekļauti vairāku reģiona 
ieinteresēto personu, tostarp reģionālo/vietējo pašvaldību, brīvprātīgo organizāciju un privātā 
sektora, pārstāvji. Eiropas Komisija atbilstīgi Vispārējā regulā par 
struktūrfondiem1noteiktajām prasībām PMC darbībā piedalās ar padomdevēja tiesībām.

Vadošā iestāde, atbildot uz Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju saistībā ar šo 
lūgumrakstu, informēja Komisiju, ka šis projekts tika apspriests noteiktajā kārtībā saistībā ar 
finansējuma piešķiršanu konverģences programmai. Līdz šim brīdim, 2010. gada 11. martam, 
turpinās projekta novērtēšana. Par programmu atbildīgā kompetentā iestāde un vadošā iestāde 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu saistībā ar ERAF līdzfinansējumu varēs pieņemt tikai 
tad, kad būs saņemtas visas būvdarbu atļaujas. Par būvdarbu projektēšanu atbildīgā valsts 
iestāde  Kornvolas padome  2010. gada marta pirmajā nedēļā apstiprināja būvdarbu 
pieteikumu. Tomēr, ņemot vērā to, ka daļa paredzētās būvdarbu teritorijas ir iekļauta 
arhitektūras pieminekļu sarakstā, ir vajadzīga arī Apvienotās Karalistes Kopienu un vietējo 
pašvaldību departamenta valsts sekretāra atļauja. Lūgumraksta iesniedzējam ar būvdarbiem 
saistītās sūdzības jārisina ar Apvienotās Karalistes valsts aģentūru starpniecību. Pamatojoties 
uz Komisijai sniegto informāciju, projektēšanas iestāde pilnībā ir ņēmusi vērā Eiropas 
Parlamentam iesniegtajā lūgumrakstā paustos iebildumus un apsvērumus un ir veikusi 
atbilstīgus pasākumus. Iestāde savā atbildē norāda, ka šajā jautājumā jau ir sākta sabiedriskā 
apspriešana, tostarp arī būvdarbu projektēšanas pieteikuma un Rīkojuma par ostas pārbūvi, 
kas ietver arī vides deklarāciju, apspriešana, iespējamo alternatīvo risinājumu izpēte, ir veikts 
satiksmes ietekmes novērtējums, notiek arī konsultācijas ar Anglijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma organizāciju.

ERAF līdzfinansētās Kornvolas un Sili salu konverģences programmas mērķis ir „radīt 
                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 64. panta 2. punkts.
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priekšnoteikumus ekonomikas pārejai uz augstas pievienotās vērtības ekonomiku, kurā 
zināšanas, vide un dzīves kvalitāte ir ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes pamatā.” 
Sagaidāms, ka pēc programmas īstenošanas tiks radīti 11 000 jaunu darba vietu. Programmas 
kopējais finansējums ir EUR 670 miljoni, no tiem 458 miljoni  ERAF līdzfinansējums. 
Projektam, kas paredz uzlabot jūras satiksmi starp Sili salām un Penzensu Kornvolā, ir 
pieprasīts finansējums Programmas prioritārā virziena „Konkrētas vietas ekonomikas 
potenciāla atklāšana”, kas atbalsta reģiona nozīmīgāko vietu attīstību, ietvaros. Šajā 
prioritārajā virzienā atbalstu paredzēts piešķirt attiecīgo vietu ilgtspējīgas integrētas attīstības 
nodrošināšanai. Pārējie prioritārie virzieni ir „Inovācijas, pētniecība un attīstība”, 
„Uzņēmējdarbība un ieguldījumi” un „Progresīva infrastruktūra”. Papildus ERAF atbalstam 
Kornvola saņem arī Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu.

Laikā no 2000. līdz 2006. gadam Kornvola un Sili salas Programmas 1. mērķa ietvaros ir 
saņēmušas ES finansējumu kopumā EUR 523,5 miljonu apmērā. Ir aprēķināts, ka, īstenojot 
Programmas 1. mērķi, ir radīts apmēram 20 000 darba vietu, un paredzēts nodrošināt vēl 
19 500 darba vietu.

Secinājumi

Atbildīgās valsts iestādes ERAF līdzfinansēto projektu atlasi un novērtēšanu ir veikušas 
saskaņā ar Kornvolas un Sili salu konverģences programmas Uzraudzības komitejas 
pieņemtajām procedūrām un kritērijiem un atbilstīgi valsts un ES tiesību aktos noteiktajām 
prasībām. Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, šķiet, ka šis process norit saskaņā 
ar piemērojamiem noteikumiem un procedūrām. Procedūras saistībā ar būvdarbu atļauju 
saņemšanu jārisina ar Apvienotās Karalistes kompetento iestāžu starpniecību.”


