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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Относно: Петиция 0889/2011, внесена от Stefania Giro, с италианско гражданство, 
относно изграждането на туристическо пристанище в град Rovigo (Италия) и 
европейските фондове

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че предполагаемото европейско финансиране е 
използвано неправилно при изграждането на пристанище в град Rovigo. Понастоящем 
изглежда, че пристанището повече или по-малко е изоставено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Наблюдения на Комисията

Службите са поискали от органа, управлявал програмата в региона Veneto за периода 
2000-2006 г. да проверят реалното състояние на въпросния проект и съответствието му 
със общностните разпоредби. 

Органът по управление е потвърдил, че проектът е бил изпълняван редовно съгласно 
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крайния проект, утвърден от компетентните служби и съответно, това е било 
удостоверено в програмата за региона Veneto за периода 2000-2006 г.

С удостоверение от 30 юни 2009 г., техническата служба (Ufficio Tecnico del Comune) 
на община Rovigo е декларира, че цялостният осъществен строеж е годен за употреба:  
по-специално техническата служба е удостоверила, че пристаните, сградата, наречена 
„клуб“ и хангара за прибиране на плавателните съдове са изградени в съответствие с 
одобрения окончателен проект.

Трябва да се уточни, че:

- доковете за плавателните съдове не са били изградени, защото изграждането им е 
било несъвместимо с наклона на мястото, елемент, който не е могъл да бъде предвидев 
във фазата на проектиране. Тази промяна е била одобрена с изменение на проекта, 
който предвижда използването вместо това на портален кран. Закупуването на крана 
не е било предвидено в проекта, защото разходът не е бил допустим в рамките на 
DOCUP Veneto 2000-2006. Община Rovigo е информирала органа по управление, че 
кранът е закупен директно от управителя на съоръжението.

- По отношение на хангара: при изготвянето на проекта (предварителна и окончателна 
фаза) е била предвидена значителна по размер покрита площ. Този вариант е бил 
отхвърлен при одобрението на изпълнителния проект поради бюджетни ограничения.  

- Що се отнася до броя на изградените пристани, той съвпада с предвиденото в проекта.
Всъщност с изменение на проекта е модифициран начинът на достъп до пристаните 
като се използва само едно място за достъп вместо предвидените три.

- Никакво обществено осветление не е било включено в проекта.

- По отношение на входа: той не е бил изграден заради официално искане на общината, 
с оглед намерението на дружеството Interporto от Rovigo да изгради паркинг в зоната, 
близо до входа.

Накрая, що се отнася до управлението на съоръжението, община Rovigo е публикувала 
на 6 юли 2009 г .  обявление за тръжна процедура за отдаване управлението на 
съоръжението на концесия. Поради липса на кандидатури, общината е предоставила 
управлението на сдружение на кануисти с нестопанска цел. В края на 2011 г- общината 
реши да настани и Circolo Nautico Porta Mare с цел увеличаване на капацитета за 
посетители и туристи на реализираното съоръжение.

Заключение

Въз основа на гореизложената информация, Комисията не може да продължи 
разглеждането на въпросите, повдигнати от вносителя.


