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Tárgy: Gerhard Holzinger német állampolgár által benyújtott 1528/2009. számú 
petíció a legkülső régiók (Kanári-szigetek) támogatására vonatkozó 
politikáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt aggódik, hogy egy autópálya építésére irányuló javaslat –
amelyhez az európai uniós regionális alapokból nyújtanak pénzügyi támogatást –
szükségtelenül károsítja a környezetet, és nem áll arányban az előzetes felmérésben jelzett 
közlekedési igényekkel. Úgy gondolja, hogy a meglevő közutak fejlesztése teljes mértékben 
elegendő lenne a jövőbeli igények kielégítésére. Azt javasolja, hogy vizsgálják felül az 
európai uniós regionális alapokból a legkülső régiók számára nyújtott támogatásra vonatkozó 
kritériumokat annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzák az uniós alapok nem 
megfelelő elosztását. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója a Santa Cruz de La Palma és Los Llanos de Aridane között tervezett 
autópálya környezeti fenntarthatóságának vizsgálatát kéri. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
ugyanezen célt el lehetne érni a meglevő közutak fejlesztésével is. Véleménye szerint a 
legkülső régiók számára regionális alapokból nyújtott pénzügyi támogatás számos természeti 
terület pusztulásához vezetett, és kívánatosabb lenne, ha a támogatás meglevő infrastruktúrák 
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karbantartási költségeit fedezné, ahelyett, hogy kizárólag az új infrastruktúrákat támogatná.

A Bizottság teljes mértékben osztja a petíció benyújtójának meggyőződését, miszerint –
figyelembe véve La Palma sziget területi korlátait – a strukturális alapokból származó 
támogatást elsősorban a meglévő fenntartható infrastruktúrák fejlesztésére kellene fordítani. 

Ezzel összhangban a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a La Palma szigetén tervezett új 
autópálya megépítésére irányuló projekt nem részesül közösségi finanszírozásban.

Következésképpen a petíció benyújtója által felvetett kérdés a spanyol nemzeti és regionális 
hatóságok hatáskörébe tartozik.

E petíció nem tartozik a Bizottság feladatkörébe.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2010. szeptember 2-án.

Korábbi közleményében a Bizottság megjegyezte, hogy La Palma szigetén tervezett autópálya 
semmiféle közösségi finanszírozásban sem részesül. Következésképpen a petíció benyújtója 
által felvetett kérdés a spanyol nemzeti és regionális hatóságok hatáskörébe tartozik.

A petíció benyújtója 2010. május 4-én új információkat küldött a tazacortei kikötő ERFA-
társfinanszírozásával kapcsolatosan, amelynek összege eléri az 50 millió eurót. Azt állítja, a 
kikötőt a kanári-szigeteki banán exportjára fogják használni, amely csak az európai uniós 
támogatások miatt versenyképes. Ezenkívül csak vitorláskikötőként fogja a tazacortei kikötőt 
használni egy magánüzemeltető. A petíció benyújtója fenntartja, hogy a La Palmán épülő új 
autópálya európai uniós társfinanszírozásban készül, és szerinte e támogatást kívánatosabb 
lenne olyan ágazatokra fordítani, mint például az egészségügy vagy az oktatás.

Az új információk főleg a La Palma szigetén található tazacortei kikötő bővítését célzó 
munkálatokra vonatkoznak. A Bizottság körültekintően megvizsgálta ezt az új információt és 
2010. június 17-én találkozott a Las Palmas-i kikötői hatóság tisztviselőivel. 

A találkozón elhangzott információk megerősítik, hogy e munkálatok első fázisát valóban az 
ERFA (8 320 741,46 eurós összeget kitevő) társfinanszírozásában végezték a 2000–2006-os 
programozási időszakban. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a kikötő a munkálatok 
befejezése után nem volt működőképes. Ezért úgy határoztak, létrehoznak egy újabb 
védőgátat, amely védi a kikötőt, illetve bővítik a kereskedelmi területet. Ezeket az újabb 
munkálatokat is az ERFA társfinanszírozásával végzik a 2007–2013-as programozási időszak 
keretében (11 827 197,64 eurós összegű támogatás erejéig).

A tazacortei kikötő bővítésének fő célja a kereskedelmi tevékenység ösztönzése, ezzel 
hozzájárulva a magas munkanélküliségi szint (25%) csökkentéséhez La Palma szigetének 
nyugati részén. A magas hegyek miatt a sziget e része nem kapcsolódik a keleti részhez, ahol 
a fő kikötőben (Santa Cruz de la Palma) összpontosul a gazdasági tevékenység és 
infrastruktúra nagy része.

Az újabb munkálatok lehetővé teszik Tazacorte számára, hogy új összeköttetéseket hozzon 
létre La Gomera és El Hierro szigetével, anélkül, hogy szükséges lenne az út Tenerife 
szigetén történő megszakítása. Gyorsabb összeköttetést jelent majd a teher- és 
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személyközlekedés szempontjából is Tenerife déli részével. Noha a kikötő fenntarthatósági 
terveiben nem szerepel, az itt elképzelhető egyik tevékenység a banánszállítmányok be- és 
kirakodása lehet.

A kikötőt koncesszió révén részben vitorláskikötőként fogja használni egy magánvállalkozás. 
A kikötő tulajdonosa Kanári-szigetek kormánya marad, az üzemeltetője pedig ez a 
magánvállalkozás lesz. Az utóbbinak be kell tartania a közszolgáltatásokra vonatkozó 
követelményeket. A kikötőt halászhajók, kutatóhajók és halgazdaságok hajói is használni 
fogják. Középtávon a kikötő – figyelembe véve az üzemeltetési költségeket is –
önfinanszírozóvá válik.

A La Palma szigetén épülő autópályát illetően a spanyol hatóságok megismételt válaszai 
alapján a Bizottság újfent kijelenti, hogy azt nem támogatják semmilyen közösségi forrásból. 
A Bizottság kérte a petíció benyújtóját, hogy szolgáljon bizonyítékokkal (pl. az építkezés 
helyszínén látható feliratok fényképeivel) azt illetően, hogy e munkálatokat európai uniós 
társfinanszírozásban végzik. A petíció benyújtója válaszában azonban csupán általánosságban 
bírálta az autópálya terveit és környezeti hatásait. 

Végezetül, a Bizottság teljes mértékben osztja a petíció benyújtójának azon meggyőződését, 
hogy a regionális alapokat olyan területek fejlesztésére kellene fordítani, mint az egészségügy, 
a megújuló energiák és az oktatás. E célból az EU 112 millió eurós egyedi támogatást 
különített el kutatási és innovációs célokra az ERFA működési program keretein belül a 
2007–2013-as időszakra a Kanári-szigetek számára. Továbbá a Kanári-szigetek a 
versenyképességi célkitűzés alá tartozó egyetlen olyan spanyol régió, ahol az ERFA részt vesz 
szociális infrastruktúrák finanszírozásában (108 millió euró összegben). 

A Las Palmas-i kikötői hatóság által nyújtott információk alapján a La Palma szigetén 
található tazacortei kikötő teljes működőképességéhez elengedhetetlenek a további 
munkálatok. A Bizottság megerősíti, hogy – ugyanezen okokból – e munkálatokat az ERFA 
társfinanszírozásában végzik. A kikötő több funkciót fog ellátni és részben egy hajózási 
vállalkozásnak ad helyet. 


