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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0091/2020, ko organizācijas “Ecologists in Action - 
Palencia” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. F. F., par Jardinillos 
parka pārveidošanu Palensijā, izmantojot Eiropas reģionālās attīstības 
finansējumu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Palensijas pilsētas dome ir apstiprinājusi plānoto 
Jardinillos parka atveseļošanu un atjaunošanu ar Eiropas reģionālās attīstības finansējumu 
ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģijas ietvaros. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka 
saistībā ar to parkā tiks nocirsti 73 koki un šo darbu tāme ir 81 000 EUR, bet kopējais budžets 
ir 2,3 miljoni EUR, un viņš mēģina saglabāt šo svaigā gaisa avotu Palensijas ziemeļu daļā. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī vēlas saņemt sīkāku informāciju par precīzām summām, ko 
iegulda katra iesaistītā struktūra un ES. Viņš jautā, kāpēc projekta izmaksas ir pārsniegušas 
sākotnēji aplēsto summu — 1 miljons EUR.  Turklāt viņš aicina apturēt publisko iepirkumu, 
līdz būs sagatavots tehniskais ziņojums par minēto koku likteni, kurā būtu izvērtēta iespēja 
izmantot augu aizsardzības līdzekļus, vai, ja tas nav iespējams, koku nociršana, to vietā 
iestādot līdzīgus vietējo sugu kokus. Viņš arī aicina apturēt finansējumu, kamēr nebūs zināmi 
izmeklēšanas rezultāti saistībā ar to, vai tiek ievēroti ES un IUSD finansējuma kritēriji un 
mērķi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Komisijas dienesti ir sazinājušies ar Spānijas valsts iestādēm, lai iegūtu informāciju par 
lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto projektu.
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Jardinillos parka pārveidošanas projekts ir daļa no Palensijas integrētās pilsētattīstības 
stratēģijas un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Saskaņā ar dalītas pārvaldības principu valsts iestādes ir atbildīgas par ERAF līdzfinansēto 
projektu atlasi un īstenošanu, un šajā gadījumā Finanšu ministrija ir deleģējusi Palensijas 
pašvaldībai īstenot iepriekšminētās darbības.

Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju, sākotnēji atvēlētais finansējums 
“Jardinillos parka” pārveidošanai bija 2 283 444,97 EUR (50% līdzfinansē ERAF un 50% – 
Palensijas pašvaldība). Tomēr izvēlētā projekta izmaksas ir augstākas, nekā sākotnēji bija 
plānots (3 115 058,13 EUR), un starpību līdzfinansē pašvaldība. Koku izciršana ir daļa no 
projekta, un šī izmaksu daļa ir 1149,49 EUR.

Saskaņā ar Palensijas pašvaldības sākotnēji sniegto informāciju projekta “Jardinillo parks” 
mērķis ir saglabāt parku un ņemt vērā vides apsvērumus, piemēram, saglabāt tos kokus, kuri ir 
labā stāvoklī. Tomēr tos kokus, kas ir vecāki un slimi vai bīstami iedzīvotājiem, būtu jānocērt 
un to vietā jāiestāda jauni. Ņemot vērā parka un tajā esošo dažādo sugu bioloģisko nozīmi, 
vajadzētu saglabāt pēc iespējas lielāku koku skaitu.

Saskaņā ar 2020. gada augustā valsts iestāžu sniegto papildu informāciju Palensijas 
administratīvā tiesa 2020. gada 8. jūlijā piesardzības apsvērumu dēļ nolēma apturēt projektu. 

Secinājums

Komisija nolēma brīdināt Spānijas valsts iestādes par nepieciešamību uzraudzīt projekta 
īstenošanu un atbilstību ES vides tiesību aktiem. ES tiesību aktu pārkāpuma gadījumā un, ja tā 
rezultātā tiek ietekmēts Savienības budžets, tiks piemērota procedūra attiecīgā ES 
līdzfinansējuma atcelšanai.


