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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1528/2009, którą złożył Gerhard Holzinger (Niemcy) w sprawie 
polityki wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej 
(Wyspy Kanaryjskie)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie faktem, że projekt budowy autostrady –
współfinansowany z funduszy regionalnych UE – będzie niepotrzebnie szkodził środowisku 
naturalnemu i jest nieproporcjonalny do przewidywanych potrzeb komunikacyjnych. Jest 
on przekonany, że poprawa jakości już istniejących dróg w pełni zaspokoiłaby przyszłe 
potrzeby komunikacyjne. Proponuje on, aby dokonano przeglądu kryteriów przyznawania 
wsparcia z funduszy regionalnych UE najbardziej oddalonym regionom w celu uniknięcia 
podobnych pomyłek w przydzielaniu funduszy w przyszłości. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29.01.10 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję domaga się przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko projektu 
budowy autostrady na odcinku pomiędzy Santa Cruz de La Palma i Los Llanos de Aridane. 
Składający petycję uważa, że poprawa jakości już istniejących dróg byłaby wystarczająca. 
Jest on również zdania, że współfinansowanie z funduszy regionalnych regionów najbardziej 
oddalonych doprowadziło do zniszczenia wielu obszarów naturalnych oraz że środki 
te powinny pokrywać koszty utrzymania już istniejącej infrastruktury, a nie wspierać jedynie 
budowę nowej infrastruktury.
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Komisja w pełni zgadza się ze składającym petycję co do tego, że zważywszy na ograniczenia 
terytorialne wyspy La Palma środki pochodzące z funduszy strukturalnych powinny zostać 
przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie trwałej infrastruktury, która już istnieje. 

Zgodnie z przedmiotowym stanowiskiem władze hiszpańskie potwierdziły, że budowa nowej 
autostrady na wyspie La Palma nie będzie współfinansowana ze środków wspólnotowych.

W rezultacie stwierdza się, że rozstrzygnięcie kwestii podniesionej przez składającego petycję 
należy do obowiązków hiszpańskich władz krajowych i regionalnych.

Przedmiotowa petycja nie leży w zakresie obowiązków Komisji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W swym poprzednim komunikacie Komisja stwierdziła, że autostrada zaplanowana na wyspie 
La Palma nie będzie współfinansowana ze środków wspólnotowych. W rezultacie stwierdza 
się, że rozstrzygnięcie kwestii podniesionej przez składającego petycję należy do obowiązków 
hiszpańskich władz krajowych i regionalnych.

W dniu 4 maja 2010 r. składający petycję przesłał nową informację dotyczącą 
współfinansowania portu w Tazacorte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w wysokości do 50 mln EUR. Składający petycję twierdzi, że port 
będzie wykorzystywany do eksportu kanaryjskich bananów, które są konkurencyjne 
wyłącznie dzięki subwencjom z UE. Ponadto, zdaniem składającego petycję, port
w Tazacorte będzie służył podmiotowi prywatnemu wyłącznie jako przystań dla statków. 
Składający petycje utrzymuje, że nowa autostrada na wyspie La Palma będzie budowana
w oparciu o współfinansowanie UE i że środki te mogłyby zostać lepiej wykorzystane, np.
w ramach finansowania inwestycji w sektorach, takich jak opieka zdrowotna i oświata. 

Nowe informacje dotyczą głównie robót budowlanych w celu rozbudowy portu w Tazacorte 
na wyspie La Palma. Po uważnym zbadaniu tych informacji Komisja spotkała się
z urzędnikami władz portowych z Las Palmas w dniu 17 czerwca 2010 r. 

Wymiana informacji podczas tego spotkania potwierdziła, że w pierwszej fazie roboty te były 
współfinansowane przez EFRR w okresie programowania 2000-2006 (do wysokości 
maksymalnej kwoty 8 320 741,46 EUR). Z uwagi na trudne warunki pogodowe port nie był 
po zakończeniu robót w pełni operacyjny. W związku z tym zdecydowano wykopać 
dodatkowy rów chroniący port i zwiększyć powierzchnię pod działalność handlowo-
usługową. Nowe roboty będą współfinansowane ze środków EFRR w okresie programowania 
2007-2013 (do wysokości maksymalnej kwoty 11 827 197,64 EUR).

Głównym celem rozbudowy portu w Tazacorte jest pobudzenie działalności ekonomicznej
i tym samym przyczynienie się do ograniczenia wysokiego wskaźnika bezrobocia (25%)
w zachodniej części wyspy La Palma. Z powodu wysokogórskiego ukształtowania terenu ta 
część wyspy nie jest połączona z częścią wschodnią, gdzie główny port (Santa Cruz de la 
Palma) skupia wokół siebie większość działalności gospodarczej i infrastrukturę.

Nowy projekt budowlany pozwoli na stworzenie nowych połączeń transportowych między 
Tazacorte a wyspami La Gomera i El Sierro, co umożliwi wyeliminowanie czasowego 
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postoju na Teneryfie. Powstanie też szybsze połączenie dla ruchu towarowego i pasażerskiego
z południową częścią Teneryfy. Chociaż plany naprawcze dotyczące portu tego nie 
uwzględniają, będzie tam mógł odbywać się również załadunek i rozładunek bananów.

Port będzie na postawie koncesji w części wykorzystywany przez prywatny podmiot 
gospodarczy jako przystań dla statków. Rząd Wysp Kanaryjskich pozostanie nadal 
właścicielem portu, który z kolei będzie zarządzany przez wspomnianą prywatną firmę. Firma 
ta będzie musiała wypełniać zobowiązania w zakresie świadczenia usług publicznych.  Port 
będzie również służył łodziom rybackim i statkom badawczym oraz łodziom z gospodarstw 
rybnych. W perspektywie średnioterminowej port będzie sam się finansował, biorąc pod 
uwagę koszty eksploatacyjne.

Jeśli chodzi o nową autostradę na wyspie La Palma, Komisja na podstawie wszystkich 
odpowiedzi, które uzyskała od władz hiszpańskich, wskazuje, że autostrada nie otrzyma 
żadnego wsparcia ze środków wspólnotowych. Komisja poprosiła składającego petycję
o dostarczenie dowodów na współfinansowanie tych robót ze środków UE (np. zdjęcia tablic 
informacyjnych na terenie budowy). W nadesłanej odpowiedzi składający petycję zawarł 
jednak jedynie ogólną krytykę planu budowy tej autostrady i wiążących się z tym skutków dla 
środowiska naturalnego. 

Komisja w pełni podziela opinię składającego petycję co do tego, że środki pochodzące
z funduszy regionalnych powinny być przeznaczane na rozwój takich dziedzin jak ochrona 
zdrowia, odnawialne źródła energii i edukacja. W tym celu w programie operacyjnym EFRR 
dla Wysp Kanaryjskich przewidziano specjalne środki w wysokości 112 mln EUR na badania
i innowacje na okres programowania 2007-2013. Ponadto Wyspy Kanaryjskie są jedynym 
hiszpańskim regionem, w którym EFRR w ramach celu konkurencyjności współfinansuje 
infrastrukturę socjalną (do wysokości maksymalnej kwoty 108 mln EUR). 

Z informacji przekazanych przez władze portu w Las Palmas wynika, że dodatkowe roboty 
były absolutnie konieczne w celu zapewnienia pełnej operacyjności portu w Tazacorte na 
wyspie La Palma. Na tej samej podstawie Komisja potwierdza, że roboty te będą 
współfinansowane ze środków EFRR.  Port będzie miał charakter wielofunkcyjny, a jego 
część będzie wykorzystywana przez prywatne przedsiębiorstwo usług przystaniowych. 


