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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1528/2009, του Gerhard Holzinger,, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πολιτική ενίσχυσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών (Κανάρια Νησιά)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόταση κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου –με χρηματοδοτική ενίσχυση από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ– που θα 
προκαλέσει άσκοπες περιβαλλοντικές ζημίες και αποτελεί έργο δυσανάλογο προς τις 
προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες. Θεωρεί ότι η αναβάθμιση των υπαρχουσών οδών θα 
επαρκούσε για την πλήρη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών. Υποστηρίζει ότι πρέπει να
αναθεωρηθούν τα κριτήρια για την παροχή ενίσχυσης από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ 
προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για να αποφευχθούν παρόμοιες περιπτώσεις κακής 
κατανομής των πόρων στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
αυτοκινητοδρόμου που προβλέπεται να κατασκευαστεί μεταξύ Santa Cruz de La Palma και 
Los Llanos de Aridane. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι υπάρχουσες οδοί μπορούν να βελτιωθούν 
ώστε να ικανοποιήσουν τον ίδιο σκοπό. Είναι επίσης της άποψης ότι η οικονομική στήριξη 
από τα περιφερειακά ταμεία προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές έχει οδηγήσει στην 
καταστροφή πολλών φυσικών περιοχών, και ότι πρέπει κατά προτίμηση να καλύπτει το 
κόστος συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και όχι τη στήριξη μόνο νέων έργων 
υποδομής.
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Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τον προβληματισμό του αναφέροντα ότι, δεδομένων των 
εδαφικών περιορισμών της νήσου La Palma, τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να 
επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, στην ενίσχυση βιώσιμων υφιστάμενων υποδομών.

Σε συμφωνία με τη γραμμή αυτή, οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το έργο κατασκευής 
νέου αυτοκινητόδρομου στη νήσο La Palma δεν πρόκειται να ενισχυθεί μέσω κοινοτικών 
πόρων.

Κατά συνέπεια, το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών στην Ισπανία.

Η παρούσα αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι ο αυτοκινητόδρομος που
προβλέπεται να κατασκευαστεί στη νήσο La Palma δεν θα ενισχυθεί μέσω πόρων της ΕΕ. 
Κατά συνέπεια, το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών της Ισπανίας.

Στις 04/05/2010 ο αναφέρων υπέβαλε νέα στοιχεία σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ του έργου επέκτασης του λιμένα του Tazacorte, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο λιμένας θα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή μπανανών από τα 
Κανάρια Νησιά, το εμπόριο των οποίων είναι ανταγωνιστικό αποκλειστικά λόγω 
επιδοτήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, ο λιμένας του Tazacorte θα χρησιμοποιείται από έναν 
ιδιωτικό φορέα αποκλειστικά ως ιστιοπλοϊκός λιμένας. Ο αναφέρων επιμένει ότι ο νέος
αυτοκινητόδρομος στη La Palma θα κατασκευαστεί χάρη στη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και 
ότι οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιούνταν καλύτερα εάν επενδύονταν σε τομείς όπως η υγεία 
και η εκπαίδευση.

Τα νέα στοιχεία αφορούν κυρίως κατασκευαστικά έργα που αποσκοπούν στην επέκταση του 
λιμένα του Tazacorte στη νήσο La Palma. Αφού εξέτασε δεόντως τα νέα αυτά στοιχεία, η
Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος της Las
Palmas στις 17/06/2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
επιβεβαιώθηκε, σε πρώτο στάδιο, ότι τα εν λόγω έργα συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ 
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 (έως 8.320.741,46 ευρώ). Λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών, ο λιμένας δεν ήταν πλήρως λειτουργικός μετά την ολοκλήρωση των 
έργων. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο ανάχωμα για την 
προστασία του λιμένα και την επέκταση της εμπορικής ζώνης. Τα νέα αυτά έργα θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 
(έως 11.827.197,64 ευρώ).

Βασικός στόχος της επέκτασης του λιμένα του Tazacorte είναι η ανάπτυξη οικονομικής
δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας (25%) 
στη δυτική πλευρά της νήσου La Palma. Λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου, η πλευρά
αυτή του νησιού δεν συνδέεται με την ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται ο κύριος λιμένας
(Santa Cruz de la Palma) στον οποίον συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών 
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δραστηριοτήτων και υποδομών.

Τα νέα έργα θα επιτρέψουν στο Tazacorte τη δημιουργία νέων διασυνδέσεων με τα νησιά La
Gomera και El Hierro, χωρίς να απαιτείται ενδιάμεση στάση στην Τενερίφη. Επιπλέον, θα
καταστήσουν δυνατή την ταχύτερη διασύνδεση του Tazacorte με τη νότια πλευρά της
Τενερίφης για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. Εάν και δεν περιλαμβάνεται στα 
σχέδια βιωσιμότητας του λιμένα, η φόρτωση και εκφόρτωση μπανανών ενδέχεται να είναι
μία από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν.

Ο λιμένας θα χρησιμοποιείται μερικώς ως ιστιοπλοϊκός λιμένας από μια ιδιωτική εταιρεία,
μέσω μιας σύμβασης παραχώρησης. Η Κυβέρνηση των Κανάριων Νήσων θα διατηρήσει την 
κυριότητα του λιμένα, η εκμετάλλευση του οποίου θα παραχωρηθεί στην εν λόγω ιδιωτική 
εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θα υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Ο
λιμένας θα χρησιμοποιείται επίσης από αλιευτικά και ερευνητικά σκάφη, καθώς και από
σκάφη ιχθυοκαλλιέργειας. Μεσοπρόθεσμα, ο λιμένας θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, 
συνυπολογίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Όσον αφορά τον νέο αυτοκινητόδρομο στη La Palma, με βάση τις απαντήσεις των ισπανικών 
αρχών, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η κατασκευή του δεν πρόκειται να ενισχυθεί από
πόρους της ΕΕ. Η Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα να παράσχει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ (για παράδειγμα
φωτογραφίες γνωστοποιήσεων στο εργοτάξιο). Η μοναδική απάντηση που έλαβε η Επιτροπή 
περιείχε γενικές επικρίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου και τις
επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Τέλος, η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τον προβληματισμό του αναφέροντα ότι τα
περιφερειακά ταμεία θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τομέων, όπως η υγεία, οι
ανανεώσιμες ενέργειες και η εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, συμπεριλήφθηκε στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ για τα Κανάρια Νησιά για την περίοδο 2007-2013 ένα 
ειδικό κονδύλιο ύψους 112 εκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία.
Επιπλέον, τα Κανάρια Νησιά είναι η μοναδική ισπανική περιφέρεια που εντάσσεται στο
στόχο ανταγωνιστικότητας στην οποία το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί κοινωνικές υποδομές (έως 
108 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι αρχές του λιμένα της Las Palmas, τα πρόσθετα
έργα είναι απολύτως απαραίτητα για την πλήρη λειτουργικότητα του λιμένα του Tazacorte
στη νήσο La Palma. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα έργα αυτά θα
συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΤΠΑ. Ο λιμένας θα είναι πολυλειτουργικός και θα
καταλαμβάνεται εν μέρει από μια ιδιωτική ιστιοπλοϊκή εταιρεία.


