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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0889/2011, imressqa minn Stefania Giro, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar il-kostruzzjoni ta’ marina fil-belt ta’ Rovigo (l-Italja) u fondi Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tallega użu mhux korrett ta’ fondi li suppost li huma Ewropej għall-bini ta’ 
marina fil-belt ta’ Rovigo. Bħalissa l-marina donnha ftit jew wisq abbundanata.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Is-servizzi talbu lill-awtoritá ta’ ġestjoni tal-programm tar-reġjun Veneto għall-perjodu 2000-
2006 biex tivverifika l-istat attwali tal-proġett inkwistjoni u l-konformitá tiegħu mad-
dispożizzjonijiet komunitarji fis-seħħ.

L-awtoritá ta' ġestjoni kkonfermat li l-proġett twettaq b’mod regolari skont il-proġett 
definittiv, li kien ġie awtorizzat mis-servizzi kompetenti u, konsegwentement, kien ġie 
ċertifikat fil-programm tar-reġjun Veneto għall-perjodu 2000-2006.

B’ċertifikat tat-30 ta’ Ġunju 2009, l-uffiċċju tekniku (Ufficio Tecnico del Comune) tal-
muniċipalitá ta’ Rovigo ddikjara li x-xogħol kollu li sar seta’ jintuża: b’mod partikolari, l-
uffiċċju tekniku ċċertifika li l-mollijiet tal-imbark, il-bini bl-isem "club house" u l-boathouse 
fejn jitqiegħdu d-dgħajjes inbnew kif suppost billi segwew il-proġett definittiv approvat.
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Għandu jiġi speċifikat li:

- L-iskali tad-dgħajjes ma nbnewx minħabba li l-kostruzzjoni tagħhom ma kinitx kompatibbli 
mal-inklinazzjoni tal-post, element ma kienx prevedibbli fil-fażi inizjali tal-pjanijiet. Dan it-
tibdil ġie approvat flimkien ma’ modifika tal-proġett bl-użu ta’ krejn biex jissostitwixxi l-
iskali. L-akkwist ta’ krejn ma kienx parti mill-proġett peress li l-ispiża ma kinitx ammissibbli 
f’termini tal-qafas DOCUP Veneto 2000-2006. Il-muniċipalitá ta’ Rovigo infurmat lill-
awtorità ta’ ġestjoni li l-krejn inxtara mill-maniġer tas-sit.

- Il-boathouse: waqt it-tfassil tal-proġett (stadji preliminari u finali) kien hemm fil-fatt 
proviżjoni għal żona koperta kbira. Dan il-pjan twaqqa’ meta l-abbozz eżekuttiv ġie approvat, 
miħabba restrizzjonijiet tal-baġit.  

- L-għadd ta’ pjattaformi ta’ diżembark prodott kien konformi mal-proġett. Fil-fatt, bidla 
għall-proġett modifikat il-mezzi ta' aċċess għall-mollijiet, bl-użu ta' aċċess wieħed minflok it-
tlieta li kienu ppjanati.

- Ma ġie inkluż l-ebda dawl pubbliku fil-proġett.

- Rigward il-bieb prinċipali: dan ma ġiex istallat wara talba uffiċjali mill-muniċipalità, fid-
dawl tal-intenzjoni tal-kumpanija Interporto di Rovigo biex jibnu parking tal-karozzi ħdejn iż-
żona tad-dħul.

Fl-aħħar, rigward il-ġestjoni tal-marina, il-muniċipialità ta’ Rovigo ppubblikat sejħa għal 
offerti fis-6 ta’ Lulju 2009 għal-liċenzja ta’ ġestjoni. Peress li ma kienx hemm offerti, il-
muniċipalità tat il-ġestjoni tal-bini lil assoċjazzjoni mhux għall-profitt tal-kanoisti. Fl-aħħar 
tal-2011, il-muniċipalità ddeċidiet ukoll li tistabbilixxi “Circolo Nautico Porta Mare” biex 
iżżid il-kapaċità tal-proġett komplut biex jilqa’ turisti u persuni oħrajn li jżuru l-post.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax taġixxi fuq it-talba tal-
petizzjonant.


