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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0593/2012 ingediend door Paolo Giovanni Lo Iacono (Italiaanse 
nationaliteit), voorzien van 198 handtekeningen, over bouwwerkzaamheden aan 
de Balestrate-haven (Palermo)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor opening van de Balestrate-jachthaven in de provincie Palermo, waarvoor 
de werkzaamheden in 1985 zijn begonnen. Daartoe waren kredieten gereserveerd uit het 
Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, en indiener vraagt zich af of de openbare en 
met name de EU-middelen wel correct zijn aangewend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De haven van Balestrate is een project dat uit hoofde van het regionaal programma Sicilië 
2000-2006 door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gecofinancierd 
wordt. Het project bestaat uit twee delen die respectievelijk 4 215 717,19 EUR en 
3 043 896,92 EUR ontvangen. Volgens de beleidsregels voor cohesie moet het project op 
30 september 2012 afgerond en operationeel zijn. Indien de projecten op deze datum niet zijn 
afgerond en operationeel zijn zal de Commissie de cofinancieringsgelden uit de EFRO 
terugvorderen.
Volgens de door de regionale autoriteiten verstrekte informatie is het eerste deel afgerond 
maar nog niet operationeel. De Commissie zal het betreffende bedrag van de EFRO-
cofinanciering dan ook terugvorderen. 
Een strafrechtelijk onderzoek is gaande in verband met het tweede deel en de regionale 
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autoriteiten van Sicilië hebben OLAF van de zaak op de hoogte gesteld. Dientengevolge heeft 
de Commissie de vergoeding opgeschort voor uitgaven in verband met dit deel. 

Conclusie

De Commissie is op de hoogte van het feit dat het eerste deel van het project met betrekking 
tot de haven nog niet operationeel is. Het daarmee verband houdende bedrag van de EFRO-
cofinanciering zal worden teruggevorderd. Wat betreft het tweede deel is de uitbetaling van 
de EFRO-bijdrage momenteel opgeschort.


