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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1527/2013, którą złożył Luis Maria Taboada Gonzalez 
(Hiszpania), w sprawie nieprawidłowości przy planowaniu przestrzennym w 
mieście Ferrol

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy propozycji rewitalizacji urbanistycznej części miasta Ferrol, która 
najwyraźniej ma być częściowo finansowana ze środków UE. Składający petycję protestuje, 
ponieważ władze nie umożliwiły mieszkańcom skorzystania z prawa do uczestnictwa oraz 
wyrażenia opinii na temat projektu, nie licząc zapisu wskazującego, że mieli oni tylko jeden 
dzień na odniesienie się do propozycji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 maja 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Władze miasta Ferrol otrzymały na zasadzie współfinansowania środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8 003 513 EUR, aby zrealizować 
zintegrowany projekt urbanistyczny mający na celu rekultywację trzech historycznych 
obszarów w nadmorskim mieście Ferrol.  
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Projektem zarządzają władze miasta na podstawie uprawnień przekazanych przez organ 
zarządzający, którym jest ministerstwo ds. podatków i administracji publicznej 
odpowiedzialne za ogólną koordynację i monitorowanie inicjatyw urbanistycznych w latach 
2007–2013. 

Podobnie jak w przypadku innych inicjatyw urbanistycznych w całej Hiszpanii program 
miasta Ferrol przewiduje procedurę gwarantującą uczestnictwo obywateli i zainteresowanych 
stron. 

Należy podkreślić, że na etapie przygotowawczym wiele organizacji społecznych i 
obywatelskich poparło projekt: najważniejsze związki zawodowe i stowarzyszenia 
przedsiębiorców, izba handlowa miasta Ferrol, stowarzyszenie branży hotelarskiej, 
stowarzyszenie lokalnych podmiotów handlowych, bank La Caixa, uniwersytet w A Coruña, 
stowarzyszenia zainteresowanych mieszkańców itp.

Po drugie, na etapie realizacji miały miejsce roczne spotkania informacyjne dla obywateli w 
celu monitorowania postępów. Odbyły się one w następujących terminach: 29.06.2009 r., 
30.09.2009 r., 8.07.2010 r., 24.11.2010 r., 22.03.2011 r. i 8.04.2013 r. Z tematami spotkań i 
ich wnioskami można się zapoznać pod następującym adresem: www.ferrol.es/urban/. 
Ponadto przeprowadzono 32 spotkania sektorowe w celu uwzględnienia opinii różnych branż 
zawodowych, na które projekt miał wpływ. Obejmowały one opiekę zdrowotną, turystykę, 
handel, działalność społeczno-kulturalną, sąsiedztwo itp.

Po trzecie, na stronie internetowej projektu można zgłaszać sugestie. Sugestie złożone przez 
stowarzyszenia zostały uwzględnione, o ile ich wdrożenie było możliwe. I tak na przykład 
gruntownie zmodyfikowano projekt otwarcia parku miejskiego Reina Sofia w wyniku petycji 
złożonej przez spółdzielnię obywatelską. 

Oprócz tego istnieje też biuro, w którym każdy może osobiście zasięgnąć informacji na temat 
wszystkich aspektów projektu. Z 35 organizacjami obywatelskimi utrzymywany jest 
bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w ramach projektu 
promowano program na rzecz budowania zdolności organizacji non profit, aby ułatwić im 
uczestnictwo i zaangażowanie w ramach projektu.

Podsumowanie

Z informacji przedstawionych przez organ zarządzający i władze lokalne wynika, że w 
ramach tego projektu urbanistycznego zastosowano się do powszechnej zasady promowania 
udziału społeczeństwa obywatelskiego w realizacji projektów urbanistycznych. Ponadto z 
uwagi na zasadę pomocniczości i bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, zwłaszcza w 
zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej w związku z zarządzaniem 
projektami finansowanymi przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, to władze 
krajowe odpowiedniego szczebla terytorialnego mają obowiązek dbania o przestrzeganie 
procedur krajowych, w tym również procedur przewidujących prawo mieszkańców do 
uczestnictwa i wyrażania swoich poglądów w związku z konkretnym projektem.


