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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 593/2012, внесена от Паоло Джовани Ло Яконо, с италианско 
гражданство, подкрепена от 198 подписа, относно строителна дейност на 
пристанище Балестрате (Палермо)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за откриване на туристическото пристанище 
Балестрате в провинция Палермо, в което строителната дейност е започнала през 1985 
г. За строежа са били отпуснати средства от Европейския фонд за регионално развитие 
и вносителят на петицията поставя под въпрос правилното използване на публичните 
средства и отчасти на средствата на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 септември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г..

Пристанището на Балестрате е проект, съфинасиран от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) по регионалната програма за Сицилия за периода 2000–
2006 г. Проектът се състои от две части, за които се предоставя подпомагане в размер 
на съответно 4 215 717,19 EUR и 3 043 896,92 EUR. Съгласно правилата на политиката 
на сближаване проектът е трябвало да бъде завършен и пуснат в действие до 30 
септември 2012 г. За проекти, които все още не са завършени или не са пуснати в 
действие до момента, Комисията ще изиска обратно съфинансирането по ЕФРР.
Въз основа на информацията, предоставена от регионалните органи, първата част е 
завършена, но не е пусната в действие. Следователно Комисията ще изиска обратно 
съответната сума от съфинансирането от ЕФРР.
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Що се отнася до втората част, понастоящем се води съдебно разследване, като 
сицилианските регионални органи са уведомили OLAF за случая. В резултат на това 
Комисията преустанови възстановяването на суми за разходи за тази част.
Заключение
На Комисията е известно, че първата част от проекта на пристанището не е пусната в 
действие. Ето защо съответната сума от съфинансирането от ЕФРР ще бъде изискана 
обратно. Що се отнася до втората част, изплащането на средства от страна на ЕФРР 
понастоящем е преустановено.


