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Betreft: Verzoekschrift 1528/2009, ingediend door Gerhard Holzinger (Duitse nationaliteit), 
over beleid ter ondersteuning van ultraperifere gebieden (Canarische eilanden)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vreest dat het voorstel om een autoweg aan te leggen, met financiële steun van de EU, 
zal leiden tot onnodige schade aan het milieu en is van oordeel dat het voorstel in geen 
verhouding staat tot de verwachte verkeersbehoeften. Volgens indiener zou het verbeteren van de 
bestaande wegen geheel toereikend zijn om in toekomstige behoeften te voorzien. Hij stelt dat de 
criteria voor steun uit de EU-fondsen voor regionaal beleid aan ultraperifere gebieden herzien 
zouden moeten worden om dergelijke ongepaste toewijzingen van steun in de toekomst te 
voorkomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener verzoekt om een beoordeling van de milieuduurzaamheid van een geplande autoweg 
tussen Santa Cruz de La Palma en Los Llanos de Aridane. Indiener is van oordeel dat de 
bestaande wegen verbeterd kunnen worden om hetzelfde doel te bereiken. Hij is van mening dat 
financiële steun uit de fondsen voor regionaal beleid aan ultraperifere gebieden hebben geleid tot 
de vernietiging van talloze natuurgebieden en dat deze steun bij voorkeur moet worden 
aangewend om het onderhoud van bestaande infrastructuren te bekostigen in plaats van alleen 
nieuwe infrastructuren.

De Commissie is het volledig met indiener eens dat, gezien de geografische beperkingen van het 
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eiland La Palma, de versterking van duurzame bestaande infrastructuren de hoogste prioriteit 
moet hebben bij de toewijzing van middelen uit Structuurfondsen. 

Overeenkomstig deze lijn hebben de Spaanse overheden bevestigd dat het project voor de aanleg 
van een nieuwe snelweg op het eiland La Palma niet zal worden gesteund door communautaire 
financiering.

Als gevolg hiervan valt de door indiener aan de orde gestelde kwestie binnen de bevoegdheid 
van nationale en regionale overheden in Spanje.

Onderhavig verzoekschrift valt derhalve niet binnen het kader van de werkzaamheden van de 
Commissie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

In haar vorige mededeling heeft de Commissie gesteld dat het project voor de aanleg van een 
nieuwe snelweg op het eiland La Palma niet zal worden gesteund met communautaire fondsen. 
Bijgevolg valt de door indiener aan de orde gestelde kwestie onder de bevoegdheid van de 
nationale en regionale overheden in Spanje.

Op 4.5.2010 heeft indiener nieuwe informatie betreffende een EFRO-cofinanciering van de 
haven van Tazacorte toegezonden, ten bedrage van maximaal EUR 50 miljoen. Hij beweert dat 
de haven gebruikt zal worden voor de export van Canarische bananen, die alleen concurrerend 
zijn als gevolg van EU-subsidies. Bovendien zal de haven van Tazacorte door een particuliere 
exploitant als jachthaven worden gebruikt. Indiener blijft op zijn standpunt staan dat de nieuwe 
autosnelweg op La Palma aangelegd zal worden dankzij EU-cofinanciering en dat deze fondsen 
beter gebruikt zouden kunnen worden voor sectoren als gezondheid en onderwijs.

De nieuwe informatie betreft hoofdzakelijk bouwactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van 
de haven van Tazacorte op het eiland La Palma. Na grondig onderzoek van deze nieuwe 
informatie heeft de Commissie op 17.6.2010 contact gehad met functionarissen van de 
havenautoriteit van Las Palmas op. 

Tit tijdens deze bijeenkomst uitgewisselde informatie blijkt opnieuw dat, ten eerste, deze 
activiteiten gecofinancierd zijn door het EFRO in de programmaperiode 2000-2006 (maximaal 
EUR 8.320.741,46). Als gevolg van slechte weersomstandigheden was de haven nog niet 
volledig operationeel nadat de werkzaamheden waren afgesloten. Daarom werd besloten een 
extra dijk aan te leggen om de haven te beschermen en om het commerciële terrein uit te breiden. 
Deze nieuwe werkzaamheden worden door het EFRO gecofinancierd in het kader van de 
programmaperiode 2007-2013 (maximaal EUR 11 827 197,64).

Het belangrijkste doel van de uitbreiding van de haven van Tazacorte is het aantrekken van 
economische activiteiten, waardoor de hoge werkloosheid (25%) aan de westelijke zijde van het 
eiland La Palma wordt teruggedrongen. Als gevolg van de hoge bergen is dit deel van het eiland 
niet met het oostelijk deel verbonden, waar de belangrijkste haven Santa Cruz de la Palma en het 
grootste deel van de economische activiteiten en infrastructuur zijn geconcentreerd.

Door de nieuwe werkzaamheden zal Tazacorte nieuwe verbindingen met de eilanden La Gomera 
en El Hierro kunnen ontwikkelen, waardoor een tussenstop op het eiland Tenerife wordt 
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voorkomen. Ook zal een snellere verbinding voor vracht- en passagiersvervoer met het zuiden 
van Tenerife mogelijk worden. Hoewel dit niet is opgenomen in de haalbaarheidsplannen voor 
de haven, zal een van de mogelijke activiteiten bestaan uit het laden en lossen van bananen.

De haven zal door een particuliere maatschappij ten dele worden gebruikt als jachthaven , 
waarvoor een concessie wordt afgegeven. De regering van de Canarische eilanden blijft eigenaar 
van de haven die geëxploiteerd wordt door deze particuliere maatschappij. Laatstgenoemde moet 
de openbaredienstverplichtingen naleven. De haven zal ook gebruikt worden door vissersboten 
en onderzoeksboten en door viskweekvaartuigen. Op de middellange termijn zal de haven 
zichzelf kunnen bedruipen, rekening houdend met de exploitatiekosten.

Met betrekking tot de nieuwe autosnelweg op La Palma herhaalt de Commissie, op grond van de 
gelijk gebleven antwoorden van de Spaanse autoriteiten, dat deze niet wordt betaald met 
communautaire middelen. De Commissie verzocht indiener om aan te tonen dat deze 
werkzaamheden met EU-fondsen gecofinancierd werden (bv. foto's van aankondigingen op de 
bouwplaats). Het enige antwoord dat werd ontvangen bestond uit algemene kritiek betreffende 
de planning van deze autosnelweg en de gevolgen daarvan voor het milieu. 

Tot slot deelt de Commissie ten volle de bezorgdheid van indiener dat regionale fondsen voor 
ontwikkelingsterreinen moeten worden gebruikt, zoals gezondheid, hernieuwbare energie en 
onderwijs. Daartoe is een speciale toewijzing van EUR 112 miljoen voor onderzoek en innovatie 
opgenomen in het EFRO-OP voor de Canarische eilanden. Bovendien zijn de Canarische 
eilanden de enige Spaanse regio van de mededingingsdoelstelling waar het EFRO 
confinanciering geeft voor sociale infrastructuur (maximaal EUR 108 miljoen). 

Overeenkomstig de door de autoriteiten van de haven van Las Palmas verstrekte informatie 
moeten absoluut aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd om de haven van Tazacorte op 
het eiland La Palma volledig te kunnen exploiteren. De Commissie bevestigt dan ook dat deze 
werkzaamheden worden gecofinancierd door het EFRO. De haven wordt multifunctioneel en ten 
dele door een maatschappij voor een particuliere jachthaven gebruikt. 


