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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1528/2009 af Gerhard Holzinger, tysk statsborger, om politik til 
støtte af afsides beliggende regioner (De Kanariske Øer)

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over, at forslaget om at bygge en motorvej - med finansiel støtte fra 
EU's regionale midler - vil skade miljøet unødvendigt og er ude af proportioner med de 
forventede trafikale behov. Han mener, at en opgradering af de eksisterende veje ville være 
fuldt ud tilstrækkelig til at opfylde det fremtidige behov. Han foreslår, at kriteriet for støtte fra 
EU's regionale midler til de mest afsides beliggende regioner burde revideres for at undgå 
sådanne fejlallokeringer i fremtiden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anmoder om en vurdering af den miljømæssige bæredygtighed af en planlagt 
motorvej mellem Santa Cruz de La Palma og Los Llanos de Aridane. Han mener, at de 
eksisterende veje kunne forbedres og dermed opfylde det samme formål. Han er også af den 
opfattelse, at finansiel støtte fra Regionalfonden til de mest afsides beliggende regioner har 
ført til ødelæggelse af flere naturområder og helst bør dække vedligeholdelsesomkostninger 
for eksisterende infrastrukturprojekter i stedet for kun at støtte nye.

Kommissionen deler fuldt ud andragerens betænkeligheder om, at der i lyset af øen La Palmas 
begrænsede område bør tildeles prioriterede strukturmidler til at styrke eksisterende 
bæredygtige infrastrukturer. 
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I overensstemmelse dermed har de spanske myndigheder bekræftet, at projektet med at 
anlægge en ny hovedvej på øen La Palma ikke vil blive støttet med fællesskabsmidler.

Som følge deraf henhører andragerens spørgsmål under de nationale og regionale 
myndigheder i Spaniens beføjelser.

Nærværende andragende henhører ikke under Kommissionens ansvarsområder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

I sin tidligere meddelelse bemærkede Kommissionen, at den motorvej, der var planlagt på øen 
La Palma, ikke ville blive støttet med fællesskabsmidler. Som følge deraf henhører 
andragerens spørgsmål under de nationale og regionale myndigheder i Spaniens beføjelser.

Den 4. maj 2010 fremsendte Andrageren ny information vedrørende en samfinansiering fra 
EFRU på op til 50 millioner euro til havnen i Tazacorte. Han hævder, at havnen vil blive 
brugt til eksport af canariske bananer, som kun er konkurrencedygtige i kraft af EU-støtten. 
Desuden vil Tazacorte havn blive brugt af en privat operatør, der kun vil benytte den til 
sejlbådehavn. Andrageren fastholder, at den nye motorvej på La Palma vil blive bygget ved 
hjælp af EU-samfinansiering, og at disse midler ville være brugt bedre, hvis de blev investeret 
på områder som sundhed og uddannelse.

De nye oplysninger vedrører hovedsagelig bygningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af 
Tazacorte havn på øen La Palma. Efter grundigt at have undersøgt denne nye information 
mødtes repræsentanter for Kommissionen med embedsmænd fra Las Palmas’ 
havnemyndigheder den 17. juni 2010.

Den informationsudveksling, der fandt sted under disse møder, bekræfter, at disse arbejder i 
den indledende fase blev samfinansieret af EFRU i programperioden 2000-2006 (med op til 
8.320.741,46 euro). På grund af vanskelige vejrforhold var havnen ikke fuldt ud operationel, 
da bygningsarbejdet var afsluttet. Som følge heraf blev det besluttet at skabe et yderligere 
dige til beskyttelse af havnen og udvidelse af handels- og erhvervsarealet. Disse nye arbejder 
vil blive samfinansieret af EFRU under programperioden i 2007-2013 (med op til 
11.827.197,64 euro).

Hovedformålet med udvidelsen af Tazacorte havn er at skabe økonomisk aktivitet og derved 
bidrage til nedbringelsen af den høje arbejdsløshedsprocent (25 %) på vestsiden af øen La 
Palma. På grund af de høje bjerge er denne del af øen ikke forbundet med den østlige del, 
hvor den vigtigste havn (Santa Cruz de la Palma) er centrum for størsteparten af de 
økonomiske aktiviteter og den væsentligste infrastruktur.

De nye bygningsarbejder vil gøre det muligt for Tazacorte at udvikle nye forbindelser med 
øerne La Gomera og El Hierro og således gøre et mellemstop på øen Tenerifa overflødigt. Det 
vil også sikre en hurtigere forbindelse for fragt- og passagertrafikken med det sydlige 
Tenerifa. Selvom dette ikke figurerer i saneringsplanerne for havnen, vil man også herfra 
kunne laste og losse bananer fra skibe.

Havnen vil delvis blive brugt som sejlbådehavn af et privat selskab gennem koncession. De 
Canariske Øers regering vil fortsat være ejere af havnen, der vil blive drevet af dette private
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selskab. Sidstnævnte vil være forpligtet til at opfylde de offentlige serviceforpligtelser. 
Havnen vil desuden blive benyttet af fiskerbåde, forskningsskibe samt både tilhørende 
fiskeopdræt. På mellemlang sigt vil havnen være selvfinansierende under hensyntagen til 
driftsomkostningerne.

Hvad angår den nye motorvej på La Palma, henviser Kommissionen på grundlag af de svar, 
den hele tiden har fået fra de spanske myndigheder, til, at den ikke støttes med 
fællesskabsmidler. Kommissionen anmodede andrageren om at forelægge beviser for, at disse 
arbejder blev samfinansieret med EU-midler (f.eks. fotografier af skilte på byggepladsen) Det 
eneste svar, der indkom, var en generel kritik af det planlagte motorvejsbyggeri og dets følger 
for miljøet.

Endelig understreger Kommissionen, at den fuldt ud er enig med andrageren i, at 
regionaludviklingsmidler bør anvendes til udvikling af sektorer som sundhedsvæsen, 
vedvarende energi og uddannelse. Med henblik herpå var der i EFRU’s operationelle program 
for De Canariske Øer optaget et beløb på 112 millioner euro til forskning og innovation i
2007-2013. Endvidere er De Canariske Øer den eneste spanske region under det mål for 
konkurrenceevnen, hvor EFRU medfinansierer sociale infrastrukturer (med op til 108 
millioner euro). 

Ifølge oplysninger forelagt af Las Palmas’ havnemyndigheder var yderligere 
bygningsarbejder absolut nødvendige for, at Tazacorte havn på La Palma kunne blive fuldt 
operationel. På samme grundlag bekræfter Kommissionen, at disse byggeriarbejder vil blive 
samfinansieret med EFRU-midler. Havnen vil dermed få flere funktioner og delvis blive brugt
af et privat sejlbådsselskab.


