
CM\1052968HU.doc PE551.803v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Petíciós Bizottság

28.2.2015

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Luis Maria Taboada Gonzalez spanyol állampolgár által benyújtott 
1527/2013. számú petíció várostervezési szabálytalanságokról Ferrol 
városában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a spanyolországi Ferrol városrészeiben 
megvalósuló, részben az Európai Unió által finanszírozott városrehabilitációra irányuló 
javaslatokkal kapcsolatban. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a hatóságok nem 
biztosították a lakosság számára a projektben való részvétel és véleménynyilvánítás jogát –
kivéve egy rendelkezés esetében, amelyre egy nap válaszadási idő volt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. május 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

A ferroli városháza egy integrált városfejlesztési projekt kivitelezésére 8003513 euró ERFA-
társfinanszírozásban részesült, melynek célja Ferrol tengerparti város három történelmi 
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kerületének rehabilitációja.  

A projektet az irányító hatóságtól átruházott felelősségi körrel a városháza irányítja, az 
adóügyi és közigazgatási minisztérium pedig a 2007–2013-as városi kezdeményezések 
általános koordinációjáért és ellenőrzéséért felel. 

A spanyolországi egyéb városi kezdeményezésekhez hasonlóan a ferroli városfejlesztési 
program egy olyan eljárás része, amely biztosítja a polgárok és érdekelt felek részvételét. 

Először is, az előkészítő szakasz során számos társadalmi és civil szervezet támogatta a 
projektet: a fő szakszervezetek és vállalkozói szövetségek, a ferroli kereskedelmi kamara, a 
vendéglátó-ipari vállalkozók szövetsége, a helyi kereskedők szövetsége, a La Caixa bank, az 
„A Coruña Egyetem”, az érintett szomszédos országok szövetségei stb.

Másodszor, a végrehajtási szakasz során a projekt előrehaladásának nyomon követése 
érdekében évente tartottak üléseket a polgárok tájékoztatására. Ezekre a következő 
időpontokban került sor: 2009. június 29., 2009. szeptember 30., 2010. július 8., 2010. 
november 24., 2011. március 22. és 2013. április 8. Az e találkozókon elhangzottak és a 
következtetések megtalálhatók a következő internetes oldalon: www.ferrol.es/urban/. 
Továbbá 32 ágazati találkozóra került sor abból a célból, hogy figyelembe vegyék a projekt 
által érintett következő szakmai ágazatok elképzeléseit: egészségügy, idegenforgalom, 
kereskedelem, társadalmi-kulturális ágazat, szomszédok stb.

Harmadsorban működik egy postafiók a projekt honlapján, ahova bárki megküldheti 
javaslatait. Az egyesületek által tett javaslatokat abban az esetben vették figyelembe, amikor 
azok megvalósíthatónak tűntek. Például a Reina Sofia városi park megnyitásával kapcsolatos 
projektet egy polgári szövetkezet által benyújtott petíció nyomán alapjaiban módosították. 

Végezetül fizikai valójában létezik egy hivatal, ahol a projekt minden vonatkozásával 
kapcsolatban bárki tájékozódhat. E-mail útján történő közvetlen kommunikáció folyik 35 civil 
szervezettel, valamint a projekt nonprofit szervezetek kapacitásépítési programját is támogatta 
annak érdekében, hogy elősegítse részvételüket és bevonásukat a projektbe.

Következtetés

Az irányító hatóság és a helyi hatóságok által rendelkezésre bocsátott információk szerint a 
városfejlesztési projekt megfelel az általános gyakorlatnak; elősegíti és biztosítja a civil 
társadalom bevonását a városi projektekbe. Ezen túlmenően, a szubszidiaritás elvét 
alkalmazva és a Bizottságra ruházott – különösen az Európai Unió általános költségvetésének 
végrehajtására és az ERFA által finanszírozott projektek irányítására vonatkozó – hatáskörök 
sérelme nélkül a nemzeti hatóságok feladata, a megfelelő területi szinten, a nemzeti eljárások 
tiszteletben tartásának biztosítása, ideértve azt is, hogy a helyi lakosok számára jogot kell 
biztosítani a részvételre és arra, hogy véleményüket kifejthessék konkrét projektekről.


