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Temats: Lūgumraksts Nr. 1528/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gerhard 
Holzinger, par īpaši nomaļu reģionu (Kanāriju salu) atbalsta politiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uztraucas, ka priekšlikums būvēt automaģistrāli, kuru finansiāli 
atbalsta ar ES reģionālajiem fondiem, nodara nevajadzīgus postījumus videi un neatbilst 
paredzētajām satiksmes vajadzībām. Viņš uzskata, ka nākotnes vajadzību apmierināšanai 
pilnīgi pietiktu ar pašreizējo ceļu uzlabošanu. Lūgumraksta iesniedzējs iesaka pārskatīt ES 
reģionālo fondu kritērijus nomaļu reģionu atbalstam, lai turpmāk izvairītos no šādas līdzekļu 
nepareizas piešķiršanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt vides ilgtspējības novērtējumu attiecībā uz plānoto 
autoceļu starp Santakrusu de la Palmu un Losljanosu de Aridani. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šā paša mērķa labad varētu uzlabot pašreizējos ceļus. Viņš uzskata, ka Reģionālo 
fondu finansiālais atbalsts attālākiem reģioniem ir izraisījis vairāku dabas teritoriju 
iznīcināšanu un labāk būtu šo atbalstu novirzīt pašreizējo ceļu uzturēšanas izmaksu segšanai, 
nevis tikai atbalstīt jaunus infrastruktūras objektus.

Komisija pilnībā izprot lūgumraksta iesniedzēja rūpes par to, ka, ņemot vērā Palmas salas 
teritorijas ierobežojumus, struktūrfondus vajadzēja vispirms novirzīt pašreizējo infrastruktūras 
objektu ilgtspējības stiprināšanai. 
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Šajā sakarībā Spānijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka jauna autoceļa būvniecības 
projektam Palmas salā netiks piešķirts Kopienas finansējums.

Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja uzdotais jautājums ir Spānijas valsts un reģionālo varas 
iestāžu kompetencē.

Šis lūgumraksts neatbilst Komisijas atbildības jomām.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Komisija savā iepriekšējā paziņojumā norādīja, ka plānotā autoceļa būvniecībai Palmas salā 
netiks piešķirts Kopienas finansējums. Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja uzdotais jautājums 
ir Spānijas valsts un reģionālo varas iestāžu kompetencē.

2010. gada 4. maijā lūgumraksta iesniedzējs atsūtīja jaunu informāciju saistībā ar ERAF 
līdzfinansējumu Tasakortes ostai līdz 50 miljonu euro apmērā. Viņš apgalvo, ka ostu izmantos 
Kanāriju salu banānu eksportam, kas ir konkurētspējīgi tikai pateicoties ES subsīdijām. 
Turklāt Tasakortes ostu lietos privāts uzņēmums tikai kā izklaides kuģošanas ostu. 
Lūgumraksta iesniedzējs joprojām apgalvo, ka automaģistrāli Palmas salā būvēs, pateicoties 
ES līdzfinansējumam, un šie līdzekļi būtu labāk izmantojami, tos ieguldot, piemēram, 
veselības un izglītības nozarē.

Jaunā informācija ir galvenokārt par būvniecības darbiem, lai Palmas salā paplašinātu 
Tasakortes ostu. Pēc jaunās informācijas rūpīgas izskatīšanas Komisija 2010. gada 17. jūnijā 
tikās ar Laspalmasas ostas pārvaldes amatpersonām. 

Tikšanās laikā saņemtā informācija apstiprina, ka būvdarbu pirmajam posmam tika piešķirts 
ERAF līdzfinansējums 2000.–2006. gada plānošanas periodā (līdz EUR 8 320 741,46). 
Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ osta pēc darbu pabeigšanas nespēja pilnībā darboties. Tādēļ 
tika nolemts uzbūvēt papildu aizsprostu, lai aizsargātu ostu un paplašinātu komerciālo rajonu. 
Šos jaunos būvdarbus līdzfinansēs no ERAF 2007.–2013. gada plānošanas periodam (līdz 
EUR 11 827 197,64).

Tasakortes ostas paplašināšanas galvenais mērķis ir veicināt saimniecisko darbību, tādējādi 
palīdzot samazināt augsto bezdarba līmeni (25 %) Palmas salas rietumdaļā. Augstā kalnu 
reljefa dēļ šī salas daļa ir nošķirta no austrumdaļas, kuras galvenajā ostā (Santakrusa de la 
Palma) koncentrēta galvenā saimnieciskā darbība un infrastruktūra.

Šie jaunie būvdarbi palīdzēs Tasakortes pašvaldībai attīstīt jaunus savienojumus ar Gomeras 
un Eljerro salu, tādējādi izvairoties no nepieciešamības apstāties Tenerifes salā. Ar šiem 
pasākumiem tiks arī nodrošināti ātrāki kravu un pasažieru satiksmes savienojumi ar Tenerifes 
dienvidu daļu. Lai gan tas nav iekļauts ostas dzīvotspējas plānā, viena no iespējamajām 
darbībām būs banānu iekraušana kuģos un izkraušana no tiem.

Privāts uzņēmums daļēji izmantos ostu izklaides kuģošanai, pamatojoties uz koncesiju.
 Kanāriju salu pašvaldība saglabās īpašumtiesības uz ostu, taču to apsaimniekos šis privātais 
uzņēmums. Uzņēmumam būs jāpilda sabiedrisko pakalpojumu saistības. Ostu arī izmantos 
zvejas un pētniecības kuģi, kā arī zivsaimniecības kuģi. Vidējā termiņā osta būs pašfinansēta, 
ņemot vērā saimnieciskās darbības izmaksas.
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Attiecībā uz jauno automaģistrāli Palmas salā, pamatojoties uz vairākkārtējām Spānijas 
iestāžu atbildēm, Komisija atkārtoti uzsver, ka šim projektam netiks piešķirts Kopienas 
finansējums. Komisija prasīja lūgumraksta iesniedzējam sniegt pierādījums (piemēram, 
būvlaukumā izvietoto paziņojumu fotoattēlus), ka šos būvdarbus līdzfinansēja no ES fondiem. 
Vienīgā saņemtā atbilde ietvēra vispārīgu kritiku par ieceri būvēt automaģistrāli un tā sekām 
uz vidi. 

Visbeidzot, Komisija pilnībā izprot lūgumraksta iesniedzēja rūpes, ka reģionālos fondus 
jānovirza attīstības jomām, piemēram, veselībai, atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
izglītībai. Šim mērķim ERAF rīcības programmā Kanāriju salām 2007.–2013. gadam tika 
iekļauts īpašs piešķīrums 122 miljonu euro apmērā pētniecībai un inovācijām. Turklāt 
Kanāriju salas ir vienīgais Spānijas konkurētspējas mērķa reģions, kurā no ERAF līdzfinansē 
sociālās infrastruktūras (līdz 108 miljoniem euro). 

Pamatojoties uz Laspalmasas ostas pārvaldes sniegto informāciju, papildu darbi bija absolūti 
nepieciešami, lai nodrošinātu Palmas salas Tasakortes ostas pilnvērtīgu darbību. Tāpat 
Komisija apstiprina, ka šos darbus līdzfinansēs no ERAF līdzekļiem. Osta būs 
daudzfunkcionāla, un to daļēji pārvaldīs privāts izklaides kuģošanas uzņēmums. 


