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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0889/2011 dėl jachtų uosto statybų Rovigo mieste (Italija) ir 
Europos paramos, kurią pateikė Italijos pilietė Stefania Giro

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Europos Sąjungos parama Rovigo miesto jachtų uosto 
statyboms buvo panaudota neteisingai. Šiuo metu uostas yra iš dalies apleistas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Komisijos pastabos

Tarnybos paprašė 2000–2006 m. Veneto regiono programą valdančios institucijos patikrinti, 
kokia reali minimo projekto būklė ir ar jis atitinka galiojančias ES teisės aktų normas.

Projektą valdanti institucija patvirtino, kad projektas buvo nuosekliai vykdomas pagal galutinį 
projektą, patikrintas kompetentingų tarnybų ir patvirtintas 2000–2006 m. Veneto regiono 
programoje.

2009 m. birželio 30 d. pažymoje Ravigo savivaldybės techninis biuras (isp. Ufficio Tecnico 
del Comune) nurodė, kad pastatyti objektai tinkami naudoti. Techninis biuras patvirtino, kad 
švartavimosi prieplaukos, pastatas, vadinamas „club house“, ir laivų angaras pastatyti 
tinkamai laikantis galutinio patvirtinto projekto.
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Reikėtų paaiškinti, kad:

– Laivų slipai nebuvo pastatyti, nes jų statyba nesuderinama su nuolydžio vieta. Rengiant 
projektą nebuvo galima numatyti šio veiksnio. Šis pakeitimas, kuriuo numatoma vietoj slipų 
naudoti kraną, buvo patvirtintas keičiant projektą. Projekte nebuvo numatyta pirkti krano, nes 
jo kaina pagal 2000–2006 m. Veneto BPD viršijo leistiną sumą. Rovigo savivaldybė 
valdančiosioms institucijoms pranešė, kad šio objekto valdytojas tiesiogiai nupirko kraną.

– Dėl angaro: iš tikrųjų, rengiant projektą (parengiamajame ir galutiniame etape) buvo 
numatyta, kad jis užims didžiąją dalį teritorijos ploto. Tvirtinant vykdomąjį projektą šio plano 
atsisakyta dėl biudžeto sumažinimo.  

– Pastatytų ir projekte numatytų plaukiojančių prieplaukų skaičius sutampa. Faktiškai dėl 
projekto keitimo pasikeitė planas dėl prieplaukų prieigų – vietoj trijų numatytų prieigų 
naudojama viena prieiga. 

– Į projektą nebuvo įtrauktas viešasis apšvietimas.

– Dėl įėjimo vartų: vartai nebuvo pastatyti oficialiu savivaldybės prašymu, atsižvelgiant į 
Rovigo įmonės „Interporto“ planus netoli įėjimo įrengti stovėjimo aikštelę. 

Galiausiai, kalbant apie valdymo struktūrą pasakytina, kad 2009 m. liepos 6 d. Rovigo 
paskelbė konkursą dėl struktūros valdymo koncesijos. Negavusi pasiūlymų savivaldybė 
perdavė teritorijos valdymą ne pelno irkluotojų organizacijai.  2011 m. pabaigoje savivaldybė 
taip pat nusprendė pastatyti „Circolo Nautico Porta Mare“ siekiant padidinti priėmimo ir 
turizmo pajėgumus pagal šį įgyvendintą projektą.

Išvada

Remdamasi anksčiau pateikta informacija Komisija negali patenkinti peticijos pateikėjo 
prašymo.


