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Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1227/2009, którą złożył D.W. (Irlandia) w imieniu „Przyjaciół portu 
Penzance”, w sprawie rozbudowy portu w Penzance w Kornwalii w celu 
poprawy połączenia z Wyspami Scilly

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się budowie w Penzance nowych urządzeń portowych do 
obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego w celu poprawy połączenia z Wyspami Scilly, 
prowadzonej z wykorzystaniem finansowania europejskiego (EFRR). Składający petycję nie 
zgadza się z wyborem lokalizacji ze względu na wpływ prac na stary port i rzekome 
naruszenie Europejskiej konwencji krajobrazowej. Ponadto twierdzi on, że lokalnych 
mieszkańców, którzy wielokrotnie wyrażali sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia, nie 
poinformowano w odpowiedni sposób o planowanych urządzeniach portowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Petycja

Składający petycję, członek stowarzyszenia „Przyjaciele portu Penzance”, wzywa Parlament 
Europejski do zbadania procesów demokratycznych i planistycznych związanych 
z przedsięwzięciem mającym na celu poprawę połączenia morskiego między Wyspami Scilly 
i Penzance w regionie Kornwalii (Wielka Brytania). Przedsięwzięcie to miałoby być 
współfinansowane z europejskich funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencji. 
Składający petycję twierdzi, że wpłynie ono negatywnie na charakter historycznego portu i na 
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krajobraz, że istnieją alternatywne podejścia, ale nie są w wystarczający sposób brane pod 
uwagę, że nie podejmuje się kwestii zagęszczenia ruchu, a społeczeństwo sprzeciwia się 
przedsięwzięciu, natomiast żadne odpowiednie procesy demokratyczne i planistyczne nie 
mają miejsca. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Przedsięwzięcie mające na celu poprawę połączenia morskiego między Wyspami Scilly 
i Penzance w Kornwalii zostało zgłoszone w formie wniosku projektowego w ramach 
programu konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wniosek projektowy obejmuje prace
infrastrukturalne w Penzance (Kornwalia – stały ląd) oraz w St. Mary's (Wyspy Scilly). 
Całkowity koszt przedsięwzięcia jest szacowany na 31 milionów funtów. Wystąpiono 
o wkład z EFRR w wysokości 11 milionów funtów. Ponadto władze regionalne – Rada 
Kornwalii – dokonają zakupu nowego statku do obsługi połączenia, w ramach którego ma 
odbywać się transport towarowy i pasażerski. Proponowana inwestycja jest uzasadniona 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości na Wyspach Scilly 
oraz na obszarze Penzance i wpisuje się we współfinansowany przez EFRR program dla
regionu. 

Decyzje dotyczące wyboru przedsięwzięć, które mają być współfinansowane z funduszy 
strukturalnych, leżą w gestii instytucji zarządzającej w państwie członkowskim. W przypadku 
programu konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly instytucja zarządzająca dla Anglii, 
Departament ds. Gmin i Rządu Lokalnego, przekazała obowiązki w tym zakresie 
Południowo-Zachodniej Agencji Rozwoju Regionalnego (PZARR). W porozumieniu 
z komitetem monitorującym program (KMP) ustanowiono, zgodnie z kryteriami przyjętymi 
przez KMP, procedury programu konwergencji dotyczące oceny i wyboru projektów. W skład 
KMP wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów regionalnych, w tym władz
regionalnych/lokalnych, organizacji wolontariackich i sektora prywatnego. Zgodnie 
z przepisami rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych1 Komisja 
Europejska jest reprezentowana w KMP jako instytucja doradcza. 

Instytucja zarządzająca poinformowała Komisję, która zwróciła się o takie dane w świetle 
przedmiotowej petycji, że finansowanie projektu w ramach programu konwergencji zostało
formalnie uwzględnione. Do dnia dzisiejszego (11 marca 2010 r.) wniosek nadal znajduje się 
w fazie oceny. Właściwy organ ds. programu oraz instytucja zarządzająca nie mogą podjąć 
żadnej decyzji w sprawie współfinansowania przez EFRR do czasu wydania wszystkich 
pozwoleń na budowę. Rada Kornwalii, która jest ustawowym organem planistycznym, 
zatwierdziła wniosek planistyczny w pierwszym tygodniu marca 2010 r. Mając jednak na 
uwadze, że część obszaru budowy jest wpisana do rejestru zabytków, swoją zgodę musi też 
wydać sekretarz stanu w brytyjskim Departamencie ds. Gmin i Rządu Lokalnego. Skargi 
dotyczące procesu planistycznego należy rozpatrywać przy udziale skarżących i agencji 
ustawowych w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Komisję organ 
planistyczny w pełni zdaje sobie sprawę z obiekcji i kwestii sformułowanych 

                                               
1 Art. 64 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności.
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w przedmiotowej petycji do Parlamentu Europejskiego i udzielił na nie odpowiedzi. 
Odpowiedzi organu odnoszą się do przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem, 
między innymi konsultacji dotyczących wniosku planistycznego, oraz do zarządzenia 
w sprawie przebudowy portu obejmującego też oświadczenie środowiskowe, do badań nad 
rozwiązaniami alternatywnymi i do oddziaływania ruchu, a także do konsultacji 
z Dziedzictwem Angielskim.

Współfinansowany z EFRR program konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly ma na celu
„nadać impet transformacji gospodarki w gospodarkę o wysokiej wartości dodanej, w której 
wiedza, środowisko i jakość życia wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy”. Należy 
spodziewać się, że w wyniku programu powstanie 11 000 nowych miejsc pracy. Jego wartość 
całkowita wynosi 670 milionów euro, z czego 458 milionów euro to współfinansowanie 
z EFRR. W związku z projektem dotyczącym poprawy połączenia morskiego między 
Wyspami Scilly i Penzance w Kornwalii wystąpiono o finansowanie w ramach osi 
priorytetowej programu „Uruchamianie potencjału gospodarczego danego miejsca”
wspierającej zrównoważony rozwój kluczowych miejsc w regionie. Wsparcie w ramach tej 
osi priorytetowej udzielane jest w kontekście zintegrowanych strategii rozwoju dla odnośnych 
miejsc. Inne osie priorytetowe to „Innowacja, badania naukowe i rozwój”, „Przedsiębiorstwo 
i inwestycja” oraz „Infrastruktura transformacyjna”. Oprócz wkładu z EFRR Kornwalia 
korzysta z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W okresie od 2000 do 2006 roku Kornwalia i Wyspy Scilly skorzystały w ramach celu nr 
1 programu. Udostępniono kwotę całkowitą finansowania UE w wysokości 523,5 miliona 
euro. Szacuje się, że w ramach ogólnego celu nr 1 tego programu utworzono około 20 000 
miejsc pracy i uratowano kolejnych 19 500.

Wniosek

Proces wyboru i oceny projektów współfinansowanych przez EFRR jest prowadzony przez 
odpowiedzialne organy krajowe zgodnie z procedurami i kryteriami przyjętymi przez komitet 
monitorujący program konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly oraz przy poszanowaniu 
prawodawstwa krajowego i unijnego. Na podstawie informacji dostępnych Komisji wydaje 
się, że proces ten przebiega zgodnie z obowiązującymi regulacjami i procedurami. Procedury 
zmierzające do uzyskania pozwoleń na budowę prowadzone są przez właściwe władze 
brytyjskie.


