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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1527/2013 af Luis María Taboada González, spansk 
statsborger, om ureglementeret byplanlægning i byen Ferrol

1. Sammendrag

Andragendet omhandler forslag til byudvikling af dele af byen Ferrol, som åbenbart vil blive 
delvist finansieret af EU. Andrageren gør indsigelser over, at myndighederne ikke har givet 
beboerne lov til at udøve deres ret til at deltage og give deres synspunkter til kende i 
forbindelse med dette projekt, undtagen igennem en bestemmelse, hvoraf det fremgik, at de 
kun havde én dag til at reagere. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. maj 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

Rådhuset i Ferrol blev tildelt en medfinansiering fra EFRU på 8 003 513 EUR for at 
gennemføre et integreret byudviklingsprojekt for at renovere 3 historiske kvarterer i 
havnebyen Ferrol.

Projektet ledes af rådhuset ved uddelegering fra forvaltningsmyndigheden, ministeriet for 



PE551.803v01-00 2/2 CM\1052968DA.doc

DA

skatter og offentlig administration, som varetager den overordnede koordinering og 
overvågning af 2007-2013 byinitiativer. 

Ligesom andre bymæssige initiativer i Spanien, omfatter byinitiativet i Ferrol en procedure 
for at sikre borgernes og interessenternes deltagelse. 

Først og fremmest var der under den forberedende fase mange sociale organisationer og 
borgerorganisationer, som støttede projektet, heriblandt: De vigtigste fagforeninger og 
iværksættersammenslutninger, handelskammeret i Ferrol, sammenslutningen af iværksættere i 
restaurations- hotelbranchen, de lokale erhvervsdrivendes forening, banken "La Caixa", 
universitetet i A Coruña, de berørte kvarterers foreninger osv.

For det andet afholdtes der i løbet af gennemførelsesfasen årlige orienteringsmøder for 
borgerne med henblik på at overvåge fremskridtene i projektet. De blev afholdt på de 
følgende dage: 29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 og 08/04/2013. 
Mødernes indhold og konklusion er tilgængelig på nettet: www.ferrol.es/urban/. Der fandt 
desuden 32 sektormøder sted for at tage hensyn til de forskellige af projektet berørte sektorers 
synspunkter: sundhed, turisme, handel, sociokulturelle, naboer osv.

For det tredje er der en brevkasse til forslag på websiden for projektet. De forslag, der er 
fremsat af organisationerne har været taget i betragtning, da de anses for at være 
gennemførlige. Eksempelvis var et projekt i forbindelse med åbningen af den kommunale 
park Reina Sofia blevet gennemgribende ændret som følge af et andragende fra en 
borgersammenslutning. 

Endelig er der et fysisk kontor, hvor enhver kan blive orienteret om alle aspekter af projektet. 
Der er direkte elektronisk kommunikation med 35 borgerorganisationer, og projektet fremmes 
et program til kapacitetsopbygning af almennyttige organisationer for at lette deres deltagelse 
og engagement i projektet.

Konklusion

Ifølge oplysninger fra forvaltningsmyndigheden og de lokale myndigheder sker dette 
byprojekt i overensstemmelse med almindelig praksis for at sikre og fremme civilsamfundets 
deltagelse i byprojekter. Endvidere er det i medfør af nærhedsprincippet og med forbehold af 
Kommissionens beføjelser, navnlig for gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget til forvaltning af projekter, som finansieres af EFRU, op til de nationale 
myndigheder på et passende territorialt niveau at sikre overholdelse af de nationale 
procedurer, herunder retten for borgerne til at deltage og fremsætte deres synspunkter 
vedrørende et specifikt projekt.


