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Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1227/2009, adresată de D.W, de cetățenie irlandeză, în numele 
„Prietenilor portului Penzance”, privind lucrările portuare din Penzance, în 
Cornwall, în scopul îmbunătățirii comunicațiilor cu insulele Scilly.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva construirii unor clădiri auxiliare noi, pentru mărfuri și 
pasageri, finanțate din fonduri europene (FEDR), în portul Penzance, acestea fiind menite să 
îmbunătățească legătura de comunicație cu insulele Scilly. Petiționarul protestează împotriva 
locației alese pentru construirea acestora, din cauza impactului pe care aceste lucrări îl au 
asupra vechiului port al orașului. Conform petiționarului, lucrările de construcție respective 
nu respectă Convenția europeană privind peisajul. În plus, acesta menționează faptul că 
locuitorii nu au fost informați în mod adecvat cu privire la proiect, ei exprimându-și în mod 
repetat opoziția față de facilitățile respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiția

Petiționarul, membru al asociației „Prietenii portului Penzance”, face apel la Parlamentul 
European să investigheze procesul democratic și cel de urbanism legate de proiectul care este 
menit să îmbunătățească legătura maritimă dintre insulele Scilly și portul Penzance din 
regiunea Cornwall (Regatul Unit). Proiectul ar fi cofinanțat de fondurile structurale europene 
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în cadrul obiectivului de convergență. Petiționarul susține că proiectul va avea un impact 
negativ asupra portului istoric și asupra peisajului, că există abordări alternative, care însă nu 
sunt luate în considerare suficient, că nu se abordează problema congestionării traficului și că 
publicul se opune acestui proiect, în timp ce nu se desfășoară niciun proces democratic sau de 
urbanism corespunzător.

Observațiile Comisiei privind petiția

Proiectul de îmbunătățire a legăturii maritime dintre Insulele Scilly și portul Penzance din 
regiunea Cornwall a fost, într-adevăr, prezentat ca o cerere de proiect în cadrul programului 
de convergență pentru Cornwall și insulele Scilly cofinanțat de Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). Proiectul prezentat cuprinde lucrări de infrastructură în 
Penzance (Cornwall – partea continentală) și St. Mary’s (Insulele Scilly). Costul total al 
proiectului este estimat la 31 de milioane de lire sterline și se solicită o contribuție din partea 
FEDR de 11 milioane de lire sterline. În plus, autoritățile regionale – Consiliul Cornwall – vor 
achiziționa un nou vas în vederea asigurării legăturii pentru transportul de mărfuri și de 
pasageri. Propunerea de investiție este justificată din punctul de vedere al dezvoltării 
economice și comerciale a insulelor Scilly și a regiunii Penzance și se încadrează în 
programul cofinanțat de FEDR pentru această regiune. 

Deciziile privind selectarea proiectelor care urmează să fie cofinanțate de fondurile structurale 
revin în sarcina autorității de gestionare din statul membru respectiv. În ceea ce privește 
programul de convergență pentru Cornwall și insulele Scilly, autoritatea de gestionare pentru 
Anglia, Ministerul Comunelor și Administrației Comunale (Department for Communities and 
Local Government), a transferat responsabilitatea în acest domeniu Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest (South West Regional Development Agency – SWRDA). În 
acord cu comisia de monitorizare a programelor (CMP) pentru programul de convergență, au 
fost stabilite proceduri pentru evaluarea și selectarea proiectelor conform criteriilor adoptate 
de CMP. CMP cuprinde reprezentanți ai diverselor părți interesate, inclusiv ai autorităților 
regionale/locale, ai organizațiilor de voluntariat și ai sectorului privat. Comisia Europeană 
este reprezentată la CMP în calitate de instituție cu rol consultativ, în conformitate cu
prevederile Regulamentului general privind fondurile structurale1.

Autoritatea de gestionare a informat Comisia, care a solicitat aceste informații în lumina 
acestei petiții, că proiectul a fost luat în considerare în mod oficial pentru finanțare în cadrul 
programului de convergență. În prezent, la data de 11 martie 2010, cererea se află în 
continuare în curs de evaluare. Organismul competent din cadrul programului și autoritatea de 
gestionare nu pot lua nicio decizie de finanțare cu privire la cofinanțarea asigurată de FEDR 
până ce nu sunt acordate toate aprobările de urbanism. Consiliul Cornwall, adică autoritatea 
de urbanism statutară, a aprobat cererea de urbanism în prima săptămână din martie 2010. Cu 
toate acestea, având în vedere că o parte a sitului proiectului de dezvoltare este monument 
istoric, secretarul de stat din cadrul Ministerul britanic al Comunelor și Administrației 
Comunale trebuie, de asemenea, să își dea aprobarea. Reclamațiile privind procesul urbanistic 
trebuie soluționate între reclamanți și agențiile statutare din Marea Britanie. Potrivit 
                                               
1 Articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune.
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informațiilor obținute de Comisie, autoritatea de urbanism cunoaște întru totul obiecțiile și 
chestiunile ridicate în cadrul petiției adresate Parlamentului European și a oferit un răspuns la 
acestea. Răspunsurile autorității fac referire la consultarea publică întreprinsă, între alte 
consultări legate de cererea de urbanism și de ordinul privind reamenajarea portului care 
include, de asemenea, o declarație de mediu, la cercetările privind soluțiile alternative și 
impactul asupra traficului și la consultările cu Patrimoniul englez.

Programul de convergență cofinanțat de FEDR pentru Cornwall și Insulele Scilly este menit
„să dea un impuls transformării economiei într-o economie cu o valoare adăugată ridicată, în 
care cunoștințele, mediul înconjurător și calitatea vieții stau la baza creșterii economice 
durabile”. Se preconizează că programul va crea 11 000 de noi locuri de muncă. Valoarea 
totală a acestuia este de 670 milioane de euro, din care 458 milioane de euro sunt cofinanțate 
de FEDR. Finanțarea pentru proiectul de îmbunătățire a legăturii maritime dintre Insulele 
Scilly și Penzance din regiunea Cornwall a fost solicitată în temeiul axei prioritare a 
programului, intitulată „Deblocarea potențialului economic al regiunii”, care susține 
dezvoltarea durabilă a unor zone-cheie din regiune. Sprijinul din cadrul acestei axe prioritare 
este oferit în contextul strategiilor de dezvoltare durabilă integrată pentru zonele în cauză. 
Celelalte axe prioritare sunt „Inovația, cercetarea și dezvoltarea”, „Întreprinderile și 
investițiile” și „Infrastructura transformațională”. În afară de contribuția de la FEDR, regiunea 
Cornwall beneficiază de finanțări din cadrul Fondului Social European, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit. 

În perioada cuprinsă între 2000 și 2006, Cornwall și Insulele Scilly au beneficiat de un 
program al obiectivului 1 care a pus la dispoziție o sumă totală de 523,5 milioane de euro, 
reprezentând finanțări UE. Se estimează că, în ansamblu, programul obiectivului 1 a creat 
aproximativ 20 000 de locuri de muncă și a permis păstrarea a încă 19 500.

Concluzie

Procesul de selectare și evaluare a proiectelor cofinanțate de FEDR este desfășurat de 
organismele naționale responsabile în conformitate cu procedurile și criteriile adoptate de 
comisia de monitorizare pentru programul de convergență din Cornwall și Insulele Scilly și în 
concordanță cu legislația națională și europeană. Pe baza informațiilor de care dispune 
Comisia, se pare că acest proces se derulează în conformitate cu regulamentele și procedurile 
aplicabile. Procedurile pentru obținerea autorizațiilor de urbanism sunt gestionate de 
autoritățile britanice competente.


