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Ġermaniża, dwar il-politika għall-appoġġ lill-iktar reġjuni periferiċi (Gżejjer 
Kanari)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa mħasseb li l-proposta biex tinbena awtostrada – bl-appoġġ finanzjarju 
mill-fondi reġjonali tal-UE – se tagħmel ħsara bla bżonn lill-ambjent u mhijiex proporzjonali 
mal-bżonnijiet previsti tat-traffiku. Huwa tal-fehma li t-titjib biss tat-toroq eżistenti jista’ jkun 
għalkollox suffiċjenti biex jintlaħqu l-bżonnijiet futuri. Huwa jissuġġerixxi li l-kriterji għall-
appoġġ mill-fondi reġjonali tal-UE lill-iktar reġjuni periferiċi għandhom jiġu eżaminati mill-
ġdid biex jiġu evitati tali allokazzjonijiet żbaljati fil-futur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jitlob evalwazzjoni tas-sostenibilità ambjentali ta’ awtostrada ppjanata minn 
Santa Cruz de La Palma sa Los Llanos de Aridane. Il-petizzjonant jaħseb li t-toroq eżistenti 
jistgħu jitjiebu biex jintlaħaq l-istess għan. Huwa tal-fehma li l-appoġġ finanzjarju minn Fondi 
Reġjonali għal Reġjuni Iktar Imbiegħda wassal għall-qerda ta’ bosta żoni naturali u 
preferibbilment iktar għandu jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni għal infrastrutturi eżistenti 
milli jkun ta’ appoġġ għall-infrastrutturi ġodda biss.

Il-Kummissjoni taqbel kompletament mat-tħassib tal-petizzjonant li, minħabba l-
limitazzjonijiet territorjali  tal-gżira ta’ La Palma, il-fondi Strutturali għandhom ikunu allokati 
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bi prijorità għar-rinfurzar ta’ infrastrutturi sostenibbli eżistenti.

F’koerenza ma’ din il-kwestjoni, l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li l-proġett għall-bini ta’ 
triq prinċipali ġdida fil-gżira ta’ La Palma mhu se jkun appoġġjat minn l-ebda fondi tal-
kommunità.

B’riżultat ta’ dan, il-mistoqsija mqajma mill-petizzjonant taqa’ taħt il-kompetenza tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fi Spanja.

Il-petizzjoni preżenti ma taqax fil-kompetenza tal-Kummissjoni.

4. Tweġiba ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta' Settembru 2010.

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kkummentat li l-awtostrada ppjanata 
fuq il-gżira ta' La Palma mhix se jkollha l-appoġġ ta' finanzjament Komunitarju. B'riżultat ta' 
dan, il-mistoqsija mqajma mill-petizzjonant taqa' fil-kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali ta' Spanja.

Fl-04/05/10, il-petizzjonant bagħat informazzjoni ġdida rigward il-kofinanzjament mill-FEŻR 
għall-Port ta' Tazacorte, għal ammont li jilħaq sa EUR 50 miljun. Huwa jasserixxi li l-Port se 
jintuża għall-importazzjoni tal-banana tal-Kanarji, li huma kompetittivi biss minħabba sussidji 
tal-UE. Barra minn hekk, il-Port ta' Tazacorte se jintuża minn operatur prvat biss bħala port 
tal-ibburdjar. Il-petizzjonant jinsisti li l-awtostrada l-ġdida f'La Palma se tinbena bis-saħħa ta' 
kofinanzjament tal-UE u li dawn il-fondi kieku jintużaw aħjar f'setturi bħas-saħħa u l-
edukazzjoni.

L-informazzjoni l-ġdida tirrigwarda prinċipalment xogħlijiet tal-kostruzzjoni bil-għan li 
jespandu l-Port ta' Tazacorte fil-gżira La Palma. Wara li eżaminat din l-informazzjoni l-ġdida, 
il-Kummissjoni ltaqgħet mal-uffiċjali tal-Awtorità tal-Port ta' Las Palmas fis-17/06/10. 

L-informazzjoni skambjata matul il-laqgħa tikkonferma li, fl-ewwel fażi, dawn ix-xogħlijiet 
kienu kofinanzjati mill-FEŻR fil-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006 (sa 
EUR 8 320 741.46). Minħabba kundizzjonijiet diffiċli tat-temp, il-port ma kienx operattiv 
għalkollox wara l-ikkompletar tax-xogħlijiet. Konsegwentement, ġie deċiż li tinħoloq diga 
addizzjonali biex tipproteġi l-port u biex testendi ż-żona kummerċjali. Dawn ix-xogħlijiet il-
ġodda se jkunu kofinanzjati mill-FEŻR taħt il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 (sa 
EUR 11 827 197.64).

L-għan ewlieni tal-estensjoni tal-Port ta' Tazacorte huwa li jiġġenera l-attività ekonomika, u 
b'hekk jikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rata għolja tal-qgħad (25%) fin-naħa tal-Punent tal-
gżira ta' La Palma. Minħabba l-art muntanjuża, din il-parti tal-gżira mhijiex konnessa mal-
parti tal-Lvant fejn il-port ewlieni (Santa Cruz de la Palma) jikkonċentra l-parti l-kbira tal-
attivitajiet ekonomiċi u tal-infrastruttura.

Ix-xogħlijiet il-ġodda sejrin iħallu lil Tazacorte jiżviluppa konnessjonijiet ġodda mal-gżejjer 
ta' La Gomera u El Hierra, u b'hekk jevita waqfa fil-gżira ta' Tenerife. Sejrin jipprovdu wkoll 
konnessjoni aktar rapida għat-traffiku tal-merkanzija u tal-passiġġieri man-Nofsinhar ta' 
Tenerife. Minkejja li mhijiex inkluża fil-pjanijiet ta' vijabbiltà tal-port, waħda mill-attivitajiet 
possibbli se tkun it-tagħbija u l-ħatt tal-banana.
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Il-port se jintuża parzjalment bħala port tal-ibburdjar minn kumpanija privata, permezz ta' 
konċessjoni. Il-Gvern tal-Gżejjer Kanarji se jibqa' s-sid tal-port li se jitħaddem minn din il-
kumpanija privata. Din tal-aħħar se jkun jeħtiġilha tirrispetta obbligi ta' servizz pubbliku. Il-
port se jintuża wkoll minn bastimenti tas-sajd u tar-riċerka, u dgħajjes tal-akkwakultura. Fiż-
żmien medju, il-port se jiffinanzja lilu nnnifsu, bil-qies tal-ispejjeż tal-operat.

Rigward l-awtostrada l-ġdida f'La Palma, abbażi tat-tweġibiet kostanti mogħtija mill-
awtoritajiet Spanjoli, il-Kummissjoni ttenni li mhijiex se tkun appoġġata minn finanzjament 
Komunitarju. Il-Kummissjoni talbet ill-petizzjonant biex jagħti evidenza li dawn ix-xogħlijiet 
kienu kofinanzjati minn fondi tal-UE (pereżempju permezz ta' ritratti ta' avviżi fis-sit ta' 
kostruzzjoni). L-unika tweġiba li waslet kienet kritika ġenerali rigward l-ippjanar ta' din l-
awtostrada u l-konsegwenzi tagħha għall-ambjent. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tikkondividi bis-sħiħ il-konvinzjoni tal-petizzjonant li l-fondi 
reġjonali għandhom jintefqu biex jiżviluppaw oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġiji li 
jiġġeddu. Għal dan il-għan, allokazzjoni speċjali ta' EUR 112 miljun għar-riċerka u l-
innovazzjoni ġiet inkluża l-OP tal-FEŻR għall-Gżejjer Kanarji għall-perjodu 2007-2013. 
Barra minn hekk, il-Gżejjer Kanarji huma l-uniku reġjun Spanjol tal-objettiv ta' kompetittività 
fejn il-FEŻR qed jikkofinanzja infrastrutturi soċjali (sa EUR 108 miljun). 

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet tal-Port ta' Las Palmas, ix-xogħlijiet 
addizzjonali kienu assolutament meħtieġa għall-operabbiltà sħiħa tal-Port ta' Tazacorte fil-
gżira ta' La Palma. Fuq l-istess bażi, il-Kummissjoni tikkonferma li dawn ix-xogħlijiet ukoll 
se jkunu kofinanzjati mill-fondi tal-FEŻR. Il-Port se jkun ultifunzjonali u parzjalment okkupat 
minn kumpanija privata tal-ibburdjar. 


