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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1528/2009 dėl paramos atokiausiems regionams (Kanarų saloms) 
politikos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gerhard Holzinger

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjui susirūpinimą kelia tai, kad pasinaudojus pasiūlymu tiesti greitkelį, kuris 
būtų finansuojamas ES regioninių fondų lėšomis, būtų be reikalo pakenkta aplinkai, be to, 
atsižvelgiant į eismo reikmes ateityje šis projektas nebūtinas. Jis mano, kad ateities reikmėms 
patenkinti visiškai pakaktų atnaujinti esamus kelius. Jis siūlo persvarstyti ES regioninių fondų 
paramos skyrimo atokiausiems regionams kriterijus, kad ateityje būtų išvengta tokio 
nepagrįsto šios paramos skyrimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

Peticijos pateikėjas ragina įvertinti, ar tarp La Palmos Santa Kruso ir Los Ljanos de Aridanės 
planuojamas tiesti greitkelis aplinkos požiūriu tvarus. Peticijos pateikėjas mano, kad užuot 
tiesus naują greitkelį būtų galima suremontuoti esamus kelius. Jis laikosi nuomonės, kad 
naudojant finansinę ES regioninių fondų paramą atokiausiems regionams buvo sunaikinti 
didžiuliai gamtos plotai, todėl užuot naudojus lėšas vien naujoms infrastruktūroms remti jos 
verčiau būtų skirtos išlaidoms už esamos infrastruktūros priežiūrą padengti.

Komisija visiškai sutinka su peticijos pateikėjo nuomone, kad, atsižvelgiant į La Palmos salos 
erdvinius apribojimus, struktūrinių fondų lėšos pirmiausia turėtų būti skirtos esamai tvariai 
infrastruktūrai gerinti. 
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Ispanijos valdžios institucijos, remdamosi ta pačia logika, patvirtino, kad naujo greitkelio La 
Palmos saloje tiesimo projektui finansuoti neketinama naudoti jokių Bendrijos lėšų.

Taigi peticijos pateikėjo iškeltas klausimas priklauso Ispanijos nacionalinės ir regioninės 
valdžios kompetencijai.

Ši peticija nepatenka į Komisijos atsakomybės sritį.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Savo ankstesniame atsakyme Komisija pažymėjo, kad La Palmos saloje planuojamas tiesti 
greitkelis Bendrijos lėšomis remiamas nebus. Tai reiškia, kad peticijos pateikėjo iškeltas 
klausimas priklauso Ispanijos nacionalinės ir regioninės valdžios kompetencijai.

2010 m. gegužės 4 d. peticijos pateikėjas atsiuntė naujos informacijos apie tai, kad Tasakortės 
uostui pagal bendro finansavimo dalyvaujant Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondui 
(ERPF) programą ketinama skirti iki 50 mln. EUR paramą. Jis teigia, kad uostą ketinama 
naudoti Kanarų salų bananams, kurie pajėgia konkuruoti su kitų šalių auginama produkcija tik 
ES subsidijų dėka, eksportuoti. Be to, Tasakortės uostą eksploatuos privati bendrovė ir jis bus 
naudojamas tik kaip buriuotojams skirtas uostas. Peticijos pateikėjas primygtinai tvirtina, kad 
naujasis La Palmos greitkelis bus tiesiamas pagal ES bendro finansavimo programą ir kad šios 
lėšos verčiau galėtų būti panaudotos, pvz., sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriams.

Naujoji informacija labiausiai susijusi su statybos darbais, skirtais išplėsti La Palmos saloje 
esantį Tasakortės uostą. Komisijos atstovai, tinkamai išnagrinėję šią naują informaciją, 
2010 m. birželio 17 d. susitiko su Las Palmos uosto vadovybe. 

Remiantis informacija, kuri pateikta šio susitikimo metu, galima patvirtinti, kad pirmuoju 
etapu minėtieji darbai buvo finansuojami ERPF lėšomis, numatytomis 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiui (iki 8 320 741,46 EUR). Dėl sudėtingų oro sąlygų pabaigus darbus 
uostas negalėjo veikti visu pajėgumu. Todėl, siekiant apsaugoti uostą ir išplėsti komercinę 
zoną, buvo nuspręsta pastatyti papildomą užtvanką. Šie naujieji darbai bus bendrai 
finansuojami ERPF lėšomis, numatytomis 2007–2013 m. laikotarpiui (iki 
11 827 197,64 EUR).

Pagrindinis Tasakortės uosto išplėtimo tikslas – paskatinti ūkinę veiklą ir taip sumažinti 
didelio nedarbo vakarinėje La Palmos salos dalyje rodiklį (25 proc.). Dėl aukšto kalnų reljefo 
ši salos dalis nesujungta su rytine dalimi, kurios pagrindiniame uoste (La Palmos Santa 
Kruse) koncentruota didžioji dalis ūkinės veiklos ir infrastruktūros.

Užbaigus naujuosius darbus Tasakortė galės vystyti susisiekimą su La Gomeros ir El Hiero 
salomis, kad būtų išvengta trumpalaikių sustojimų Tenerifės saloje. Be to, taip būtų 
užtikrintas greitesnis krovininio ir keleivinio eismo susisiekimas su pietine Tenerifės dalimi. 
Viena iš veiklos rūšių bus bananų krovimas ir iškrovimas, nors tai ir nenumatyta uosto 
ekonominio vystymo planuose.
Sudarius koncesijos sutartį su privačia bendrove, dalis uosto bus naudojama buriavimui. 
Kanarų salų vyriausybė liks uosto, kurį eksploatuos privati bendrovė, savininke. Pastaroji 
turės paisyti viešųjų paslaugų teikėjos įsipareigojimų. Uostu taip pat naudosis žvejybiniai, 
moksliniams tyrimams skirti ir žuvų ūkių laivai. Vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų būti 
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užtikrinta, kad uostas pats save išlaikys (veiklos sąnaudų požiūriu).

Kai tai susiję su La Palmos greitkeliu, Komisija, remdamasi nuolatiniais Ispanijos valdžios 
institucijų siunčiamais atsakymais, pakartoja, kad šiam projektui neketinama skirti jokios 
Bendrijos paramos. Komisija paragino peticijos pateikėją pateikti įrodymų, kad šie darbai 
buvo bendrai finansuojami ES lėšomis (pvz., statybvietėse kabinamų pranešimų nuotraukų). 
Vieninteliame gautame atsakyme išsakyta bendro pobūdžio kritika, susijusi su šio greitkelio 
planavimu ir jo padariniais aplinkai. 

Pagaliau Komisija visiškai pritaria susirūpinusio peticijos pateikėjo pastaboms apie tai, kad 
regionams skirtos lėšos turėtų būti skirtos, pvz., sveikatos apsaugos, energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių ir švietimo sektoriams vystyti. Šiuo tikslu į 2007–2013 m. ERPF 
Kanarų saloms skirtą veiklos programą įtraukta speciali asignavimų suma – 112 mln. EUR 
moksliniams tyrimams atlikti ir naujovėms vystyti. Be to, Kanarų salos yra vienintelis 
Ispanijos regionas, kuriam keliamas tikslas skatinti konkurencingumą ir kur ERPF bendrai 
finansuoja socialinės infrastruktūros plėtrą (iki 108 mln. EUR). 

Remiantis Las Palmos uosto vadovybės pateikta informacija daroma išvada, kad siekiant 
užtikrinti La Palmos salos Tasakortės uosto darbą visu pajėgumu buvo absoliučiai būtina 
atlikti papildomus darbus. Komisija, vadovaudamasi tuo pačiu pagrindu, patvirtina, kad šie 
darbai bus finansuojami ERPF lėšomis. Uoste bus vykdoma įvairi veikla, o jo dalį užims 
privati buriavimo bendrovė.


