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Temats: Lūgumraksts Nr. 1527/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis 
Maria Taboada Gonzalez, par pilsētplānošanas pārkāpumiem Ferolā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz priekšlikumiem veikt Ferolas pilsētas daļu labiekārtošanu, ko 
acīmredzami līdzfinansēs, izmantojot ES līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka 
iestādes nav ievērojušas iedzīvotāju tiesības piedalīties un paust savu viedokli attiecībā uz šo 
projektu, izņemot noteikumu, ar ko iedzīvotājiem bija dota tikai viena diena viedokļa 
paušanai. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 19. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas novērojumi

Ferolas pilsētas domei tika piešķirts ERAF līdzfinansējums EUR 8 003 513 apmērā integrēta 
pilsētvides projekta īstenošanai nolūkā piejūras pilsētā Ferolā atjaunot trīs vēsturiskus 
kaimiņreģionus.  

Projektu pārvalda pilsētas dome, kurai šo uzdevumu ir deleģējusi vadošā iestāde, proti, 
Nodokļu un valsts pārvaldes ministrija, kura ir atbildīga par 2007.–2013. gada pilsētvides 
iniciatīvu vispārēju koordināciju un uzraudzību. 
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Tāpat kā attiecībā uz citām pilsētvides iniciatīvām visā Spānijā arī saistībā ar Ferolas 
pilsētvides programmu ir paredzēta procedūra, lai nodrošinātu iedzīvotāju un ieinteresēto 
personu līdzdalību. 

Pirmkārt, sagatavošanās posmā projektu atbalstīja daudzas sociālās un pilsoņu organizācijas 
— nozīmīgākās arodbiedrības un uzņēmēju apvienības, Ferolas Tirdzniecības kamera, 
viesnīcu uzņēmēji, vietējā tirgotāju apvienība, banka “La Caixa”, A Coruña universitāte, 
attiecīgās kaimiņreģionu apvienības utt.

Otrkārt, īstenošanas posmā katru gadu tika rīkotas iedzīvotāju informācijas sanāksmes 
projekta norises uzraudzībai. Šīs sanāksmes notika 29.06.2009., 30.09.2009., 8.07.2010., 
24.11.2010., 22.03.2011. un 08.04.2013. Ar šajās sanāksmēs apspriestajiem jautājumiem un 
secinājumiem var iepazīties tiešsaistē: www.ferrol.es/urban/. Turklāt notika 32 nozaru
pārstāvju sanāksmes, lai uzklausītu viedokļus no dažādām attiecīgajām profesiju nozarēm: 
veselības, tūrisma, tirdzniecības, sociālās un kultūras, kaimiņattiecību u.c. nozarēm.

Treškārt, projekta tīmekļa vietnē ir izveidota pastkaste ierosinājumiem. Tie apvienību 
iesniegtie ierosinājumi, kuri tika uzskatīti par īstenojamiem, tika ņemti vērā. Piemēram, 
sakarā ar kāda iedzīvotāju kooperatīva lūgumrakstu pilsētas parka Reina Sofia darbības 
uzsākšanas projektā tika veiktas ievērojamas izmaiņas. 

Visbeidzot, jebkurai personai ir iespēja apmeklēt biroju, kurā tiek sniegta informācija par 
visiem projekta aspektiem. Ar 35 iedzīvotāju organizācijām tiek īstenota tieša elektroniskā 
saziņa, un projekta ietvaros tika sekmēta bezpeļņas organizāciju spēju veidošanas programma, 
lai atvieglotu to līdzdalību un iesaistīšanos projektā.

Secinājumi

Pamatojoties uz vadošās iestādes un vietējo iestāžu sniegto informāciju, šis pilsētvides 
projekts atbilst parastajai praksei attiecībā uz to, lai nodrošinātu un veicinātu pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību pilsētvides projektos. Turklāt, piemērojot subsidiaritātes principu un 
neskarot Komisijai deleģētās pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta īstenošanu, saistībā ar to projektu vadību, kurus finansē, izmantojot ERAF līdzekļus, 
valstu iestādes attiecīgā teritoriālajā līmenī ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas attiecīgajā valstī piemērojamās procedūras, tostarp procedūras, ar kurām 
iedzīvotājiem tiek piešķirtas tiesības piedalīties un sniegt savu viedokli par konkrēto projektu.


