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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 1227/2009, ippreżentata minn D.W., ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
f’isem il-‘Friends of Penzance Harbour’, dwar l-iżvilupp tal-port f’Penzance, 
Cornwall għat-titjib fil-komunikazzjoni mal-gżejjer Scilly. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant joġġezzjona għall-iżvilupp ta’ faċilitajiet ġodda fil-port għal merkanzija u 
passiġġieri f’Penzance, billi jintużaw fondi Ewropej (ERDF), għat-titjib fil-komunikazzjoni 
mal-gżejjer Scilly. Il-petizzjonant joġġezzjona għas-sit magħżul minħabba l-impatt tax-
xogħlijiet fuq il-port il-qadim u minħabba allegat ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Pajsaġġ.  Barra minn hekk, huwa jindika li r-residenti lokali ma kinux infurmati kif suppost 
dwar il-faċilitajiet maħsuba għall-port u ripetutament ressqu l-oġġezzjonijiet tagħhom għall-
pjan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, membru tal-assoċjazzjoni “The Friends of Penzance Harbour”, jappella lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga l-proċessi demokratiċi u tal-ippjanar rigward proġett li 
għandu l-għan li jtejjeb il-konnessjoni bil-baħar bejn il-gżejjer Scilly u Penzance fir-reġjun ta’ 
Cornwall (ir-Renju Unit). Il-proġett se jkun kofinanzjat mill-Fondi Strutturali Ewropej skont 
l-objettiv tal-Konverġenza. Il-petizzjonant isostni li l-proġett se jaffettwa b’mod negattiv il-
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karattru tal-port storiku u l-pajsaġġ, u li jeżistu approċċi alternattivi iżda li mhumiex 
ikkunsidrati biżżejjed, li l-konġestjoni tat-traffiku mhix indirizzata, u li l-proġett qed isib 
oppożizzjoni mill-pubbliku filwaqt li mhuma qed jiġu segwiti ebda proċessi demokratiċi jew 
tal-ippjanar xierqa.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni

Il-proġett biex titjieb il-konnessjoni bil-baħar bejn il-Gżejjer ta’ Scilly u Penzance f’Cornwall 
tressaq tabilħaqq bħala applikazzjoni għal proġett skont il-Programm ta’ Konverġenza għal 
Cornwall u l-Gżejjer ta’ Scilly kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(ERDF). L-applikazzjoni għall-proġett tinkludi xogħlijiet ta’ infrastruttura f’Penzance 
(Cornwall – kontinentali) u St. Mary’s (il-Gżejjer ta’ Scilly). Il-proġett kollu hu stmat li jiswa 
£31 miljun u qed tintalab kontribuzzjoni mill-ERDF ta’ £11-il miljun. Barra dan, l-awtoritajiet 
reġjonali – il-Kunsill ta’ Cornwall – se jixtru vapur ġdid biex jopera l-konnessjoni bil-baħar 
għat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri. L-investiment propost hu ġustifikat f’termini ta’ 
żvilupp ekonomiku u kummerċjali fil-Gżejjer ta’ Scilly u fiż-żona ta’ Penzance u huwa 
fl-ambitu tal-programm kofinanzjat mill-ERDF għar-reġjun. 

Id-deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-proġetti biex ikunu kofinanzjati mill-Fondi Strutturali huma 
r-responsabilità tal-Awtorità ta’ Ġestjoni fl-Istat Membru. Għall-programm ta’ Konverġenza 
għal Cornwall u l-Gżejjer ta’ Scilly l-Awtorità ta’ Ġestjoni għall-Ingilterra, id-Dipartiment 
tal-Komunitajiet u l-Gvern Lokali, iddelegat ir-responsabilità tagħha f’dan ir-rigward lill-
Aġenzija għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Lbiċ (SWRDA - South West Regional Development 
Agency). Bi qbil mal-Kumitat ta’ Monitoraġġ tal-Programmi (PMC - Programme Monitoring 
Committee) għall-programm ta’ Konverġenza, ġew stabbiliti proċeduri biex ikunu evalwati u 
magħżula l-proġetti skont il-kriterji adottati mill-PMC. Il-PMC jinkludi rappreżentanti minn 
diversi partijiet interessati inklużi l-awtoritajiet reġjonali/lokali, organizzazzjonijiet volontarji 
u s-settur privat. Il-Kummissjoni Ewropea hija rappreżentata fil-PMC fil-kapaċità ta’ 
konsulent skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ġenerali tal-Fondi Strutturali1. 

L-awtorità ta’ ġestjoni infurmat lill-Kummissjoni, li tablet din l-informazzjoni fid-dawl ta’ din 
il-petizzjoni, li l-proġett tressaq formalment biex jiġi kkonsidrat għall-fondi skont il-
programm ta’ Konverġenza. Sal-lum, il-11 ta’ Marzu 2010, l-applikazzjoni għadha qed tiġi 
evalwata. Il-korp kompetenti tal-programm u l-awtorità ta’ ġestjoni ma jistgħu jagħmlu ebda 
deċiżjoni ta’ finanzjar rigward il-kofinanzjament mill-ERDF sakemm il-permessi kollha tal-
ippjanar ma jkunux inħarġu. Il-Kunsill ta’ Cornwall, jiġifieri l-awtorità statutorja tal-ippjanar, 
approvat l-applikazzjoni fl-ewwel ġimgħa ta’ Marzu 2010. Madankollu, minħabba li parti 
mis-sit tal-iżvilupp huwa Bini Skedat, is-Segretarju tal-Istat għad-Dipartiment tal-
Komunitajiet u l-Gvern Lokali tar-Renju Unit ukoll għandu  jagħti l-approvazzjoni tiegħu. 
Oġġezzjonijiet dwar il-proċess tal-ippjanar għandhom jiġu ttrattati bejn dawk li ressqu l-
ilmenti u l-aġenziji statutorji fir-Renju Unit. Skont l-informazzjoni li kisbet il-Kummissjoni, l-
awtorità tal-ippjanar taf dwar l-oġġezzjonijiet u l-punti kollha li saru fil-petizzjoni lill-
Parlament Ewropew u wieġbet għalihom. Ir-risposti tal-awtorità jsemmu l-konsultazzjoni 
pubblika li saret, fost l-oħrajn konsultazzjonijiet rigward l-applikazzjoni għall-ippjanar u l-
                                               
1 L-Artikolu 64(2) tar-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet ġenerali tal-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew 
u l-Fond ta’ Koeżjoni.
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Harbour Revision Order li tinkludi wkoll Dikjarazzjoni Ambjentali, l-investigazzjonijiet li 
saru dwar soluzzjonijiet alternattivi u dwar l-impatt tat-traffiku, u l-konsultazzjonijiet mal-
English Heritage. 

Il-programm ta’ Konverġenza kofinanzjat mill-ERDF għal Cornwall u l-Gżejjer ta’ Scilly 
għandu l-għan li “jistabbilixxi l-momentum biex jittrasforma l-ekonomija f’ekonomija ta’ 
valur miżjud għoli fejn l-għarfien, l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja jsaħħu t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli”. Il-Programm huwa mistenni joħloq 11,000 impjieg ġdid. Il-valur kollu tiegħu 
huwa ta’ EUR 670 miljun li minnhom EUR 458 miljun huma kofinanzjati mill-ERDF. Il-
proġett biex tittejjeb il-konnessjoni bil-baħar bejn il-Gżejjer ta’ Scilly u Penzance fir-reġjun 
ta’ Cornwall applika għal fondi skont l-assi ta’ prijorità tal-Programm “Niftħu l-Potenzjal 
Ekonomiku tal-Post” (Unlocking the Economic Potential of Place) li jappoġġja l-iżvilupp 
sostenibbli ta’ postijiet importanti fir-reġjun. L-għajnuna skont dan l-assi ta’ prijorità tingħata
fil-kuntest ta’ strateġiji sostenibbli ta’ żvilupp integrat għall-postijiet konċernati. L-assi ta’ 
prijorità l-oħra huma “Innovazzjoni, Riċerka u Żvilupp”, “Intrapriżi u Investiment”, u 
“Infrastruttura Trasformazzjonali”. Barra mill-kontribuzzjoni mill-ERDF, Cornwall 
jibbenefika mill-Fond Soċjali Ewropew, mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u 
mill-Fond Ewropew għas-Sajd.

Fil-perjodu bejn l-2000 u l-2006 Cornwall u l-Gżejjer ta’ Scilly ibbenefikaw minn Programm 
ta’ Objettiv I li għamel għad-dispożizzjoni total ta’ EUR 523.5 ta’ fondi tal-UE. Huwa stmat li 
inġenerali, il-programm ta’ Objettiv I ħoloq madwar 20,000 impjieg u ssalvagwarda 19,500 
impjieg ieħor. 

Konklużjoni

Il-proċess ta’ għażla u evalwazzjoni għal proġetti kofinanzjati mill-ERDF isir mill-korpi 
nazzjonali responsabbli skont il-proċeduri u l-kriterji adottati mill-kumitat ta’ monitoraġġ 
għall-Programm ta’ Konverġenza f’Cornwall u l-Gżejjer ta’ Scilly u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni jidher li dan il-
proċess qed isir skont ir-regolamenti u l-proċeduri applikabbli. Il-proċeduri biex jinkisbu l-
permessi tal-ippjanar huma ttrattati mill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit. 


