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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1210/2011, внесена от Ioan Maier, с румънско гражданство, от името 
на хуманитарна асоциация „Evlavie“, относно хора, страдащи от 
невропсихиатрични увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на хуманитарна асоциация „Evlavie“, представя 
изключително трудната ситуация на хората, които страдат от невропсихиатрични 
увреждания в Румъния. Тези хора страдат от заклеймяване и социална изолация; те 
биват приемани в пренаселени болници с лоша хигиена и съмнителни медицински 
грижи. Вносителят на петицията осъжда големия брой проекти, изпълнени с 
европейско финансиране (голф игрища и плувни басейни, които не се употребяват), 
докато в същото време няма отпуснато финансиране за хората с увреждания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията, председател на хуманитарната асоциация „Evlavie“, оспорва 
приоритетите, които са определени за разпределението на структурните фондове в 
Румъния. Той счита, че се отделят твърде много средства за туризъм или 
инфраструктура за развлечения, докато истинските приоритети за Румъния са 
съсредоточени в нейното социалноикономическо развитие и по-специално в 
подкрепата на социалните политики. Той би искал да се предоставя финансиране за 
изграждането на инфраструктура за подобряване на социалната среда за хората с 
увреждания, както и да се проведе общо разискване по въпроса в Европейския 
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парламент и Европейската комисия.

През 2007 г. Румъния е представила на Комисията национална стратегическа 
референтна рамка, включително приоритетите за социалноикономическото развитие на 
страната. Стратегията, която е разработена чрез използването на предварителна оценка 
и анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, включва също така 
подкрепа за социалната инфраструктура в рамките на регионалното развитие.

Поради това по регионалната програма се отпускат около 558 милиона евро за 
подкрепа на социалната инфраструктура, включително възстановяване, модернизиране 
и оборудване на социалната инфраструктура и възстановяване и модернизиране на 
инфраструктурата за социални услуги. Програмата обхваща дейности по възстановява 
и модернизиране на съществуващи центрове за здравеопазване и социални центрове, а 
не по изграждане на нова инфраструктура. До края на март 2012 г. проектите, избрани 
за този вид дейности, наброяват 149.

Заключение

Съгласно принципа на поделеното управление от регламента за структурните фондове1

изборът и изпълнението на отделни проекти е компетентност на държавите членки. 
Поради това за повече сведения по отношение на правилата за определяне на 
критериите за допустимост, както и по отношение на избора на проекти, вносителят на 
петицията следва да се свърже с Министерството на регионалното развитие и туризма: 
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Букурещ.

                                               
1 Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1260/1999, ОВ 31.7.2006 г.


