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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0990/2007, którą złożył Carlos Carrasco Munoz de Vera (Hiszpania), 
w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy europejskich w związku 
z realizacją projektu budowy drogi w Palazuela de Eresma (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o niewłaściwym wykorzystywaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w związku z realizacją projektu budowy drogi 
w Palazuela de Eresma (Hiszpania). Składający petycję twierdzi, że aby zdobyć fundusze UE 
niewłaściwie przedstawiono cel projektu. Utrzymuje on, że projekt nie jest ukierunkowany na 
połączenie Segowii z drogą główną (CL 601), ponieważ taki szlak już istnieje, ale że jego 
celem jest połączenie nowych osiedli, zbudowanych na gruntach o zmienionej klasyfikacji,
z CL 601 oraz ułatwienie realizacji trzech innych planów rozbudowy. Składający petycję 
przekonuje, że przedsięwzięcie służyć będzie prywatnym interesom deweloperów 
i przedstawicieli władz lokalnych. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
sytuacji i zapewnienie, by podjęto działania zabezpieczające, mające na celu zablokowanie 
rozpoczęcia prac.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Budowa drogi, której sprzeciwia się i której trasę podważa składający petycję, była 
przedmiotem współfinansowania z Funduszu Spójności na lata 2000-2006 w wysokości 
294 000 euro, przy budżecie ogólnym wynoszącym 420 000 euro, poprzez „Programa 
Operativo Local”, i którego jednostką wykonawczą jest Diputación Provincial de Segovia. 
Decyzja dotycząca trasy tej drogi leży zatem wyłącznie w zakresie kompetencji hiszpańskich 
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władz krajowych i/lub lokalnych.

Wniosek

Ze względu na to, że Komisja nie jest upoważniona do ingerowania w ten wybór, nie posiada 
ona innych informacji, które można byłoby przekazać składającemu petycję. Przedmiotowa 
petycja nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji.


