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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1527/2013, ktorú predkladá Luis Maria Taboada Gonzalez, 
španielsky štátny príslušník, o nezrovnalostiach v územnom plánovaní v 
meste Ferrol

1. Zhrnutie obsahu petície

Petícia sa týka návrhov na opätovný mestský rozvoj častí mesta Ferrol, ktoré budú podľa 
všetkého čiastočne financované zo zdrojov EÚ. Predkladateľ petície protestuje proti tomu, že 
orgány nepriznali obyvateľom právo zúčastniť sa na projekte a vyjadriť svoje názory v 
súvislosti s ním, okrem ustanovenia, z ktorého vyplýva, že na vyjadrenie mali len jednodňovú 
lehotu. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. mája 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Mestský úrad mesta Ferrol dostal  v rámci spolufinancovania z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) sumu 8 003 513 EUR na realizáciu mestského integrovaného 
projektu obnovy troch historických štvrtí prímorského mesta Ferrol.  
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Projekt riadi mestský úrad prostredníctvom delegácie riadiaceho orgánu, ministerstva daňovej 
a verejnej správy, ktorý zodpovedá za celkovú koordináciu a monitorovanie iniciatív obnovy 
miest v období 2007 – 2013. 

Tak ako iné iniciatívy obnovy miest v Španielsku, aj program obnovy mesta Ferrol zahŕňa 
postup na zabezpečenie účasti občanov a zainteresovaných strán. 

Treba najprv pripomenúť, že počas prípravnej fázy mnohé spoločenské a občianske 
organizácie projekt podporovali: hlavné odborové organizácie a združenia podnikateľov, 
obchodná komora mesta Ferrol, združenie podnikateľov v oblasti stravovacích a ubytovacích 
služieb, združenie miestnych obchodníkov, banka La Caixa, univerzita v La Coruñi, združenia 
bezprostredne zainteresovaných susedov atď.

Okrem toho sa počas fázy realizácie každoročne organizovali informačné stretnutia s občanmi 
na sledovanie napredovania projektu. Uskutočnili sa v týchto dňoch: 29.6.2009, 30.9.2009, 
8.7.2010, 24.11.2010, 22.3.2011 a 8.4.2013. Obsah a závery z týchto stretnutí sú k dispozícii 
na webstránke: www.ferrol.es/urban/. Ďalej sa uskutočnilo 32 sektorových schôdzí s cieľom 
zohľadniť názory rôznych sektorov dotknutých projektom:  zdravotníctva, cestovného ruchu, 
obchodu, spoločenských a kultúrnych organizácií, susedov atď.

Treba tiež dodať, že na webstránke projektu je poštová schránka, na ktorú sa môžu zasielať 
návrhy. Návrhy predložené združeniami boli v prípade, že sa považovali za uskutočniteľné, 
zohľadnené. Napríklad projekt otvorenia mestského parku kráľovnej Sofie bol výrazne 
zmenený v nadväznosti na petíciu združenia občanov. 

Nakoniec treba uviesť, že existuje kancelária, v ktorej každý dostane informácie o všetkých 
aspektoch projektu. Existuje priama e-mailová komunikácia s 35 občianskymi organizáciami 
a projekt presadzoval program budovania kapacít neziskových organizácií s cieľom uľahčiť 
ich účasť a pôsobenie v projekte.

Záver

Podľa informácií, ktoré poskytol riadiaci orgán a miestne orgány, tento projekt obnovy mesta 
dodržiava bežné postupy na zabezpečenie a presadzovanie účasti občianskej spoločnosti v 
mestských projektoch. Okrem toho pri uplatňovaní zásady subsidiarity a bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci Komisie, najmä právomoc vykonávať celkový rozpočet Európskej únie, 
sú v prípade riadenia projektov financovaných z EFRR za zabezpečenie súladu s 
vnútroštátnymi postupmi vrátane tých, ktoré udeľujú občanom právo účasti na konkrétnom 
projekte a právo vyjadriť sa k nemu, zodpovedné štátne orgány na príslušnej územnej úrovni.


