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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1527/2013, ingiven av Luis Maria Taboada Gonzalez, 
spansk medborgare, om oegentligheter i samband med stadsplaneringen i 
staden Ferrol

1. Sammanfattning av framställningen

Framställningen gäller förslagen till stadsförnyelse i delar av staden Ferrol, ett projekt som lär 
delfinansieras av EU. Framställaren protesterar mot att myndigheterna inte har gett de boende 
rätt att delta i och framföra sina synpunkter på detta projekt, med undantag av ett meddelande 
som de endast fick en dag på sig att besvara. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 maj 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens kommentarer

Kommunfullmäktige i Ferrol har tilldelats medfinansiering från EUGFJ på 8 003 513 euro för 
att genomföra ett integrerat stadsprojekt för att rusta upp tre äldre stadsdelar i kuststaden 
Ferrol.  

Projektet administreras av kommunfullmäktige genom delegering från 
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förvaltningsmyndigheten, ministeriet för skatter och offentlig förvaltning, som ansvarar för 
den övergripande samordningen och övervakningen av 2007–2013 års initiativ för 
stadsutveckling. 

Precis som andra stadsutvecklingsinitiativ runt om i Spanien finns det ett förfarande inom 
Ferrolprojektet för att trygga deltagande från allmänheten och berörda parter. 

För det första stödde många sociala organisationer och medborgarorganisationer projektet 
under den förberedande fasen: de största fackföreningarna och företagarorganisationerna, 
handelskammaren i Ferrol, hotell- och restaurangföreningen, den lokala handelsföreningen, 
banken La Caixa, universitetet i La Coruña, berörda grannskapsorganisationer m.fl.

För det andra hölls det under genomförandefasen årliga informationsmöten för allmänheten 
för att övervaka projektets genomförande. De anordandes följande datum: 29/06/2009, 
30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 och 08/04/2013. Information om innehållet i 
och slutsatserna från dessa möten finns på internet: www.ferrol.es/urban/. Dessutom 
anordnades det 32 sektorsmöten för att beakta synpunkterna från de olika yrkessektorer som 
berörs av projektet: vården, turismen, handeln, den sociala och kulturella sektorn, 
lokalbefolkningen m.fl.

För det tredje finns det en förslagslåda på projektets webbplats. Föreningarnas förslag har 
beaktas när de har ansetts vara praktiskt genomförbara. Till exempel har planerna angående 
öppnandet av den kommunala parken Reina Sofia ändrats på ett omfattande sätt på begäran av 
ett medborgarkooperativ. 

Slutligen finns det ett fysiskt kontor där alla kan få information om alla aspekter av projektet. 
Det förekommer en direkt e-postkommunikation med 35 medborgarorganisationer, och 
projektet har främjat ett program för ideella organisationers kapacitetsuppbyggnad i syfte att 
underlätta sådana organisationers deltagande och engagemang i projektet.

Slutsats

Enligt informationen från förvaltningsmyndigheten och de lokala myndigheterna följer detta 
stadsprojekt etablerad praxis för att trygga och främja det civila samhällets deltagande i 
stadsutvecklingsprojekt. När det gäller förvaltningen av projekt som finansieras genom 
EUGFJ är det dessutom, i enlighet med subsidiaritetsprincipen och utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter, i synnerhet när det gäller genomförandet av EU:s allmänna 
budget, upp till de nationella myndigheterna att på lämplig territoriell nivå säkerställa 
efterlevnaden av de nationella förfarandena, inbegripet de som ger lokalbefolkningen rätt att 
delta i och uttrycka sina åsikter om ett visst projekt.


