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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0593/2012 του Paolo Giovanni Lo Iacono, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 198 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή του λιμένα του 
Balestrate (Παλέρμο).

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί το άνοιγμα του τουριστικού λιμένα του Μπαλεστράτε, στην επαρχία του 
Παλέρμο. Οι εργασίες για την κατασκευή του λιμένα αυτού είχαν αρχίσει το 1985. Για την 
κατασκευή του λιμένα χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι αναφέροντες διερωτώνται αν οι δημόσιοι και, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται με τον δέοντα τρόπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο λιμένας του Μπαλεστράτε είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος 
Σικελία 2000-2006. Το έργο συνίσταται σε δύο μέρη που λαμβάνουν αντίστοιχα 4.215.717,19 
ευρώ και 3.043.896,92 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής συνοχής, το έργο 
όφειλε να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Για έργα 
που εξακολουθούν να παραμένουν ανολοκλήρωτα ή που δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός 
αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή θα ανακτήσει το ποσό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις περιφερειακές αρχές, το πρώτο 
μέρος έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα 
ανακτήσει το αντίστοιχο ποσό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ.
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Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, διεξάγεται δικαστική έρευνα και οι περιφερειακές αρχές της 
Σικελίας έχουν πληροφορήσει την OLAF σχετικά με αυτή την υπόθεση. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή έχει προβεί σε αναστολή των πληρωμών κάλυψης των δαπανών γι' αυτό το μέρος. 

Συμπέρασμα 
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι το πρώτο μέρος του έργου όσον αφορά τον λιμένα δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία. Επομένως, το αντίστοιχο ποσό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ θα επιστραφεί. 
Ως προς το δεύτερο μέρος, η καταβολή της συμμετοχής του ΕΤΠΑ επί του παρόντος 
αναστέλλεται. 


