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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1527/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Luis Maria 
Taboada Gonzalez linnaplaneerimise eeskirjade eiramise kohta Ferroli 
linnas

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsioon puudutab ettepanekuid teatavate Ferroli linnaosade keskkonna ümberkorraldamise 
kohta, mida ilmselt hakkab osaliselt rahastama EL. Petitsiooni esitaja protesteerib selle üle, et 
ametivõimud ei ole seoses kõnealuse projektiga lubanud elanikel kasutada oma õigust osaleda 
ja arvamust avaldada. Ametivõimud pakkusid välja vaid võimaluse avaldada arvamust üksnes 
ühe päeva jooksul.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 19. mail 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjoni märkused

Ferroli linnavalitsusele eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist 8 003 513 euro ulatuses 
kaasrahastamist integreeritud linnaprojekti rakendamiseks, et taastada mereäärse linna Ferroli 
kolm ajaloolist linnaosa.  

Projekti juhib linnavalitsus korraldusasutuse delegatsiooni kaudu. Korraldusasutus on maksu-
ja avaliku halduse ministeerium, kes vastutab 2007.–2013. aasta linna-algatuste üldise 
koordineerimise ja seire eest. 
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Sarnaselt teiste linna-algatustega kogu Hispaanias, on Ferroli linnakavas ette nähtud menetlus, 
millega tagatakse kodanike ja huvirühmade osalus. 

Esiteks, ettevalmistavas etapis toetasid projekti paljud sotsiaal- ja kodanikuorganisatsioonid, 
nagu peamised ametiühingud ja ettevõtjate ühendused, Ferroli kaubanduskoda, 
majutusettevõtjate ühing, kohalike ettevõtjate ühendus, pank La Caixa, Coruña ülikool, 
asjaomased naabruskonna ühendused, jne.

Teiseks, täideviimise etapis toimusid iga-aastased kodanike teabekoosolekud, et jälgida 
projekti edenemist. Need leidsid aset järgmistel kuupäevadel: 29.06.2009, 30.09.2009, 
8.07.2010, 24.11.2010, 22.03.2011 ja 08.04.2013. Nende koosolekute sisu ja järeldustega saab 
tutvuda internetis järgmisel aadressil: www.ferrol.es/urban/. Lisaks toimus 32 valdkondlikku 
koosolekut, et kaasata arvamusi projektiga seotud erinevatest valdkondadest, nagu tervishoid, 
turism, kaubandus, sotsiaalkultuuriline sektor, naabruskond jne.

Kolmandaks on projekti kodulehel postkast ettepanekute jaoks. Ühenduste ettepanekutega on 
arvestatud, kui neid on peetud mõistlikuks. Näiteks muudeti pärast kodanike ühistu petitsiooni 
põhjalikult linnapargi Reina Sofia avamise projekti. 

Viimaseks, on olemas ka tegelik kontor, kus igaüks võib saada teavet projekti kõigi aspektide 
kohta. Toimub otsene suhtlus e-posti teel 35 kodanikuühendusega, ning projekt edendas 
mittetulundusühenduste suutlikkuse suurendamise kava, et hõlbustada nende ühenduste 
osalemist projektis ja sellesse kaasamist.

Järeldus

Korraldusasutuse ja kohalike ametiasutuste esitatud teabe kohaselt vastab kõnealune 
linnaprojekt üldisele tavale tagada ja edendada kodanikuühiskonna osalemist linnaprojektides. 
Lisaks – kohaldades subsidiaarsuse põhimõtet ja ilma et see piiraks Euroopa Komisjoni 
volitusi, eelkõige Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel – on riigi ametiasutuste ülesandeks 
Euroopa Regionaalarengu Fondist finantseeritavate projektide haldamisel tagada oma 
asjakohasel territoriaalsel tasandil vastavus riiklike menetlustega, sealhulgas menetlustega, 
millega elanikele antakse õigus konkreetses projektis osalemiseks ja selle kohta seisukohtade 
väljendamiseks.


