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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0091/2020 af A. F. F., spansk statsborger, for Ecologists in 
Action – Palencia, om ombygning af Jardinillos Park i Palencia med 
europæisk regionaludviklingsstøtte 

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at kommunalrådet i Palencia har godkendt den planlagte genopbygning 
og genskabelse af Jardinillos Park med europæisk regionaludviklingsstøtte som led i 
strategien for bæredygtig byudvikling. Andrageren udtrykker bekymring over, at dette vil 
indebære fældning af 73 træer i parken til en pris af 81 000 EUR, idet det samlede budget er 
på 2,3 mio. EUR, og han søger at bevare dette grønne åndehul i den nordlige del af Palencia. 
Han ønsker også nærmere oplysninger om de nøjagtige beløb, der ydes af hvert af de 
involverede organer og af EU. Han spørger, hvorfor omkostningerne ved projektet har 
overskredet det oprindelige skøn med 1 mio. EUR. Desuden opfordrer han til, at de offentlige 
udbud sættes i bero, indtil der foreligger en teknisk rapport om de pågældende træers skæbne, 
og det er undersøgt, om det er muligt at anvende plantebeskyttelsesmidler, eller i modsat fald, 
at træerne fældes, og der genplantes tilsvarende naturligt hjemmehørende arter. Han opfordrer 
også til, at finansieringen stilles i bero i afventning af resultaterne af undersøgelserne af (ikke-
)overholdelsen af EU's og IUSD's kriterier og mål for finansiering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de nationale myndigheder i Spanien med henblik 
på at indsamle oplysninger om det projekt, som andrageren beskriver.
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Projektet vedrørende ombygning af Jardinillos Park indgår i den integrerede 
byudviklingsstrategi for Palencia, som medfinansieres af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU).

I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning er de nationale myndigheder ansvarlige 
for udvælgelsen og gennemførelsen af de projekter, der medfinansieres af EFRU, og som i dette 
tilfælde er uddelegeret af finansministeriet til Palencia kommune.

Ifølge finansministeriets oplysninger var den oprindelige bevilling til ombygning af Jardinillos 
Park på 2 283 444,97 EUR (50 % medfinansieret af EFRU og 50 % af Palencia kommune). 
Omkostningerne ved det endeligt udvalgte projekt er dog højere end oprindeligt planlagt 
(3 115 058,13 EUR), og forskellen medfinansieres af kommunen. Fældningen af træerne er en 
del af projektet, der beløber sig til 1 149,49 EUR.

Ifølge de oplysninger, som Palencia kommune oprindeligt sendte, har "Jardinillo Park"-
projektet til formål at bevare parken, idet der tages miljøhensyn såsom beskyttelse af de træer, 
der er i god stand. De træer, der er ældre og syge eller farlige for befolkningen, bør dog fældes 
og erstattes af nye træer. I betragtning af parkens botaniske interesse og de forskellige arter i 
parken bør det størst mulige antal træer bevares.

Ifølge de supplerende oplysninger, som de nationale myndigheder modtog i august 2020, 
besluttede forvaltningsdomstolen i Palencia at suspendere projektet den 8. juli 2020 som en 
sikkerhedsforanstaltning. 

Konklusion

Kommissionen besluttede at underrette de nationale myndigheder om nødvendigheden af at 
overvåge projektets gennemførelse og overholdelsen af EU's miljølovgivning. I tilfælde af en 
overtrædelse af EU-lovgivningen med en indvirkning på Unionens budget vil proceduren for 
annullering af den pågældende EU-samfinansiering blive indført.


