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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 1528/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно политиката за подпомагане на крайно отдалечените 
региони (Канарски острови)

1. Резюме на петицията

Вносителят изразява загриженост от това, че предложението за  изграждане на 
магистрала – с финансова помощ от фондовете на ЕС за регионално развитие –
ненужно вреди на околната среда и е непропорционално с оглед нуждите на 
движението по пътищата. Той вярва, че доизграждането на съществуващите пътища би 
било напълно достатъчно, за да посрещне нуждите в бъдеще. Той предлага критериите 
за подпомагане от фондовете на ЕС за регионално развитие за крайно отдалечените 
региони да бъде преразгледано, за да се избегне такова неуместно разпределяне на 
средствата в бъдеще. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят призовава да се направи оценка на екологичната приемливост на 
магистралата, запланувана между Santa Cruz de La Palma и Los Llanos de Aridane. 
Вносителят счита, че съществуващите пътища биха могли да бъдат подобрени и биха 
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изпълнявали същите задачи. Той е на мнение, че финансовото подпомагане от 
Регионалния фонд за крайно отдалечените региони е довело до разрушаването на 
редица природни местности и следва по-скоро да покрива разходи по поддръжката на 
съществуващата инфраструктура, а не да подпомага само изграждането на нова.

Комисията изцяло споделя загрижеността на вносителя, че с оглед териториалните 
ограничения на остров Ла Палма средства от структурните фондове следва да бъдат 
насочени приоритетно към укрепване на съществуващата инфраструктура. 

В съответствие с тази линия испанските органи потвърдиха, че проектът за изграждане 
на нова магистрала на остров Ла Палма няма да бъде подпомогнато от общностни 
средства.

Следователно въпросът, повдигнат от вносителя попада в компетентността на 
националните и регионалните органи в Испания.

Настоящата петиция не попада в отговорностите на Комисията.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В предишния си отговор Комисията отбелязва, че магистралата, запланувана на остров 
Ла Палма няма да бъде подпомагана от общностни средства. Следователно въпросът, 
повдигнат от вносителя попада в компетентността на националните и регионалните 
органи в Испания.

На 04.05.20101 г. вносителят изпрати нова информация относно съфинансирането от 
ЕФРР на пристанището Tazacorte със сумата от 50 милиона евро. Той твърди, че 
пристанището ще бъде използвано за износ на банани от Канарските острови, които са 
конкурентоспособни единствено благодарение на субсидиите от ЕС. Освен това 
пристанището Tazacorte ще бъде използвано от частен оператор само като морско 
пристанище. Вносителят настоятелно твърди, че новата магистрала в Ла Палма ще бъде 
построена със съфинансиране от ЕС и че тези средства биха били инвестирани по-
полезно в сектори като здравеопазване или образование.

Новата информация се отнася главно до строителни работи, насочени към разширяване 
на пристанището Tazacorte на остров Ла Палма. След като надлежно провери новата 
информация, Комисията се срещна с представители на ръководството на пристанището 
в Лас Палмас на 17.06.2010 г. 

Обменената на тази среща информация потвърждава, че през първата фаза тези работи 
са били съфинансирани от ЕФРР в програмния период 2000-2006 г. (EUR 8 320 741.46). 
Поради трудните метеорологични условия пристанището не е било готово за 
експлоатация след приключването на работите. В резултат на това е било решено да се 
създаде допълнителна дига, за да се защити пристанището и да се разшири търговското 
пространство. Новите работи ще бъдат съфинансирани от ЕФРР в рамките на 
програмния период 2007-2013 г. (до размер на EUR 11 827 197.64).

Основната цел на разширяването на пристанището Tazacorte е да създава икономическа 
дейност, с което да допринася за намаляване на високата степен на безработица (25%) в 
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западната част на остров Ла Палма. Поради високопланинския релеф тази част от 
острова не е свързана с източната част, където главното пристанище (Santa Cruz de la 
Palma) съсредоточава основната част от икономическата дейност и инфраструктура. 

Новите работи ще позволят на Tazacorte да създаде нови връзки с островите La Gomera 
и El Hierro и с това ще избягва междинното спиране на остров Тенерифе. Ще се 
създадат и по-бързи връзки за товарния и пътническия транспорт към южната част на 
Тенерифе. Макар и да не е включена в плановете за жизнеспособност на пристанището, 
една от възможните дейности ще бъде товаренето и разтоварването на банани.

Пристанището ще бъде използвано отчасти като ветроходно пристанище от частно 
дружество чрез отдаване на концесия. Управата на Канарските острови ще остане 
собственик на пристанището, което ще бъде управлявано от частно дружество. Същото 
ще трябва да изпълнява задълженията, свързани с обществените услуги. Пристанището 
ще бъде използвано и от риболовни и изследователски кораби и кораби на 
развъдниците на риба. В средносрочен план пристанището ще се самофинансира като 
взема предвид експлоатационните разходи.

Що се отнася до новата магистрала в Ла Палма, като се опира на нееднократните 
отговори на испанските органи, Комисията потвърждава отново, че тя няма да бъде 
подпомагана от общностно финансиране. Комисията изисква от вносителя да приведе 
доказателства, че тези работи са съфинансирани от фондове на ЕС (например със 
снимки на информационните табла на строителната площадка). Единственият отговор, 
който е получен, е най-общо критика относно планирането на тази магистрала и 
последиците за околната среда. 

В заключение, Комисията изцяло споделя загрижеността на вносителя, че регионалните 
фондове следва да бъдат насочени към развитието на такива области като 
здравеопазване, енергия от възобновяеми източници и образовани. За тази цел са 
заделени специални средства в размер на 112 милиона евро за изследвания и иновации, 
включени в рамката за 2007-2013 г .  в ЕФРР за Канарските острови . Освен това 
Канарските острови са единствения регион в Испания в рамките на целта за развитие на 
конкурентоспособността, където ЕФРР съфинансира социални инфраструктури (до 
размер на 108 милиона евро). 

Според информацията, предоставена от управителите на пристанището Лас Палмас, 
допълнителните работи са били абсолютно необходими за пускане в експлоатация на 
пристанището Tazacorte на остров Ла Палма. Като се основава на същото, Комисията 
потвърждава, че тези работи ще бъдат съфинансирани от средства от ЕФРР. 
Пристанището ще бъде многофункционално и отчасти заемано от частни кораби. и 
лодки.


