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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 593/2012, adresată de Paolo Giovanni Lo Iacono, de cetățenie italiană, 
însoțită de 198 de semnături, privind lucrările de construcții din portul Balestrate, 
Palermo

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită deschiderea portului turistic Balestrate din provincia Palermo, ale cărui 
lucrări au început în 1985. Pentru construcția sa au fost alocate fonduri din Fondul european 
de dezvoltare regională, iar petiționarul pune la îndoială dacă fondurile publice, și mai ales 
fondurile UE, sunt folosite în mod corespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Portul Balestrate este un proiect cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) în cadrul programului regional pentru Sicilia 2000-2006. Proiectul este alcătuit din 
două părți care primesc 4 215 717,19 EUR și, respectiv, 3 043 896,92 EUR. În temeiul 
normelor privind politica de coeziune, proiectul ar fi trebuit să fie finalizat și funcțional până 
la data de 30 septembrie 2012. În cazul proiectelor nefinalizate sau nefuncționale până la 
această dată, Comisia va recupera cuantumul cofinanțării din FEDER.
Conform informațiilor furnizate de autoritățile regionale, prima parte este finalizată, dar nu 
este funcțională. Drept urmare, Comisia va recupera suma relevantă din cofinanțarea FEDER. 
În ceea ce privește cea de-a doua parte, are loc o anchetă penală, iar autoritățile regionale din 
Sicilia au informat OLAF cu privire la acest caz. Prin urmare, Comisia a suspendat 
rambursarea cheltuielilor pentru această parte. 
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Concluzie
Comisia este la curent cu faptul că prima parte a proiectului, referitoare la port, nu este 
funcțională. Prin urmare, suma corespunzătoare din cofinanțarea FEDER va fi recuperată. În 
ceea ce privește cea de-a doua parte, plata contribuției din FEDER este în prezent suspendată.


