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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1528/2009, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie germană, 
privind politica de susținere a regiunilor ultraperiferice (Insulele Canare)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se arată preocupat de proiectul de construcție a unei autostrăzi - cu ajutor 
financiar din partea fondurilor regionale ale UE – pe motiv că aceasta ar dăuna în mod inutil 
mediului și nu ar corespunde nevoilor de trafic prevăzute. Petiționarul consideră că, pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor viitoare, este suficient ca drumurile existente să fie reabilitate. 
De asemenea, acesta sugerează revizuirea criteriilor de acordare a ajutoarelor din fondurile 
regionale ale UE pentru regiunile ultraperiferice în scopul de a preveni, pe viitor, astfel de 
alocări inadecvate ale fondurilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul solicită efectuarea unei evaluări a durabilității ecologice a unei autostrăzi 
planificate între Santa Cruz de La Palma și Los Llanos de Aridane. Petiționarul consideră că 
drumurile existente ar putea fi îmbunătățite, astfel încât acestea să îndeplinească același scop. 
Petiționarul este de părere că sprijinul financiar din partea fondurilor regionale acordat 
regiunilor ultraperiferice a condus la distrugerea a numeroase zone naturale și ar trebui, de 
preferat, să acopere costurile de întreținere pentru infrastructurile existente, mai degrabă decât 
să sprijine doar infrastructurile noi.

Comisia împărtășește pe deplin preocuparea petiționarului că, având în vedere constrângerile 
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teritoriale ale insulei La Palma, Fondurile structurale ar trebui destinate cu prioritate 
consolidării infrastructurilor sustenabile existente. 

Conform acestor principii, autoritățile spaniole au confirmat faptul că proiectul construirii 
unei noi autostrăzi în insula La Palma nu va fi sprijinit prin nicio finanțarea comunitară.

Prin urmare, problema ridicată de petiționar intră în sfera competenței autorităților spaniole 
naționale și regionale.

Prezenta petiție nu se încadrează în responsabilitățile Comisiei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

În comunicarea anterioară, Comisia a afirmat că autostrada planificată pe insula Las Palmas 
nu va beneficia de nicio finanțare din fonduri comunitare.  Prin urmare, problema ridicată de 
petiționar intră în sfera competenței autorităților spaniole naționale și regionale.

La 4 aprilie 2010 petiționarul a trimis informații noi în legătură cu co-finanțarea FEDR pentru 
portul din Tazarcote, suma ridicându-se până la 50 milioane EUR. El susține că portul va fi 
folosit pentru exportul bananelor din Canare, care fac față concurenței numai datorită 
subvențiilor UE. În plus, portul Tazarcorte va fi folosit de operatorul privat numai ca port de 
agrement. Petiționarul insistă că noua autostradă în La Palma va fi construită datorită 
cofinanțării UE și că aceste fonduri ar putea fi folosite mai bine dacă ar fi investite în sectoare 
precum sănătatea sau educația. 

Noile informații se referă în principal numai lucrări de construcție efectuate în vederea lărgirii 
Portului Tazacorte din insula La Palma. În urma examinării atente a noilor informații, 
Comisia s-a întâlnit cu reprezentanți ai Autorității Portuare din Las Palmas la 17 mai 2010. 

Informațiile schimbate cu această ocazie confirmă că, în prima fază, aceste lucrări au fost 
cofinanțate din FEDR în perioada de programare 2000-2006 (până la 8 320 741,46 EUR. 
Datorită condițiilor climatice dificile, portul nu a fost operațional după terminarea lucrărilor. 
În consecință, s-a decis construirea unui dig suplimentar pentru a proteja portul și a lărgi zona 
comercială. Aceste lucrări noi au fost cofinanțate de către FEDR, în cadrul perioadei de 
programare 2007-2013(până la 11 827 197,64 EUR)

Obiectivul principal la extinderii portului Tazarcote este generarea de activitate economică, 
ceea ce contribui așadar, la reducerea rate de șomaj atât de mare (25%) în partea de vest a 
insulei La Palma. Datorită reliefului muntos înalt, această parte a insulei nu este legată de 
partea de est unde portul principal (Santa Cruz de la Palma) concentrează cea mai mare parte 
a activităților și infrastructurilor economice.

Noile lucrări vor permite portului Tazarcorte să dezvolte noi legături cu insulele La Gomera și 
El Hierro, evitându-se astfel o oprire suplimentară pe insula Tenerife. De asemenea, se va 
realiza o legătură mai rapidă cu partea de sud a insulei Tenerife pentru traficul de mărfuri și 
de pasageri.  Deși nu au fost incluse în planurile de viabilitate ale portului, una din activitățile 
posibile va fi îmbarcarea și descărcarea bananelor.

Portul va fi folosit parțial ca port de agrement de către o companie privată, prin concesionare. 
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Guvernul Insulelor Canare va rămâne proprietarul portului care va fi administrat de către o 
companie privată. Aceasta din urmă va trebui să respecte obligațiile ce incumbă unui serviciu 
public. Portul va fi folosit și de vase de pescuit sau de cercetare, precum și de vase de 
exploatare piscicolă. Pe termen mediu, portul se va autofinanța, luând în considerare costurile 
de funcționare.

În ceea ce privește noua autostradă din La Palma, în baza răspunsurilor constante date de 
autoritățile spaniole, Comisia reafirmă că nu va fi sprijinită de niciun fel de finanțare 
comunitară.  Comisia a solicitat reclamantului să furnizeze dovezi cum că aceste lucrări au 
fost cofinanțate din fonduri UE (de exemplu fotografii ale înștiințărilor afișate pe șantier) 
Singurele răspunsuri primite au constat în critici generale pe tema proiectării autostrăzii și a 
consecințelor asupra mediului. 

În final, Comisia împărtășește pe deplin îngrijorarea reclamantului că fondurile regionale ar 
trebui destinate dezvoltării unor sectoare precum sănătatea, energiile regenerabile și educația. 
În vederea atingerii acestui obiectiv, în perioada 206-2013 din FERD pentru Insulele Canare a 
fost inclusă o alocare specifică de 112 milioane euro pentru cercetare și inovare. În plus, 
Insulele Canare sunt singura regiune spaniolă a obiectivului „competitivitate” în care FERD 
cofinanțează infrastructurile sociale (până la 108 milioane EUR).  

Conform informațiilor furnizate de autoritățile portuare din Las Palmas, lucrările suplimentare 
au fost absolut necesare pentru a permite funcționarea deplină a portului Tazacorte de pe 
insula Las Palmas. Din aceleași informații, Comisia confirmă  că aceste lucrări vor fi 
cofinanțate din fondurile FEDR. Portul va fi multifuncțional și va fi ocupat parțial de către o 
companie de agrement privată.  


