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Om: Andragende 1210/2011 af Ioan Maier, rumænsk statsborger, for den humanitære 
forening "Evlavie", om mennesker med neuropsykiatriske lidelser

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for den humanitære forening "Evlavie", beskriver den yderst 
vanskelige situation for mennesker med neuropsykiatriske lidelser i Rumænien. De lider 
under stigmatisering og social isolation, og de bliver indlagt på overfyldte hospitaler med 
dårlig hygiejne og tvivlsom lægebehandling. Andrageren anfægter de mange projekter, som 
gennemføres med EU-støtte (golfbaner og swimmingpools, som ikke bliver brugt), hvorimod 
der ikke tildeles støtte til handicappede.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren, der er formand for den humanitære forening "Evlavie", bestrider prioriteterne 
for fordeling af strukturfonde i Rumænien. Han mener, at alt for mange midler er afsat til 
turisme- og underholdningsinfrastruktur, mens det i virkeligheden er Rumæniens 
socioøkonomiske udvikling, der bør prioriteres, og det gælder navnlig støtte til sociale 
politikker. Han ser gerne, at der tildeles finansiering til opførelse af den sociale og 
mediemæssige infrastruktur for handicappede, samt at der afholdes en generel debat i Europa-
Parlamentet og Kommissionen om dette spørgsmål.

I 2007 forelagde Rumænien en national strategisk referenceramme for Kommissionen, 
herunder vedrørende landets socioøkonomiske udviklingsprioriteter. Strategien, der er 
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udviklet efter at have udført en forhåndsevaluering og en SWOT-analyse, omfatter også støtte 
til sociale infrastrukturer inden for rammerne af den regionale udvikling.

Inden for rammerne af det regionale program tildeles der således omkring 558 mio. EUR til 
støtte til social infrastruktur, herunder genetablering, modernisering og udrustning af social-
og sundhedsinfrastrukturen samt genetablering og modernisering af de sociale myndigheders 
infrastruktur. Programmet dækker genetablering og modernisering af eksisterende sundheds-
og socialcentre, men ikke opførelse af ny infrastruktur. Ved udgangen af marts 2012 er 
omkring 149 projekter blevet udvalgt til disse typer af operationer.

Konklusion

I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning indeholdt i 
strukturfondsforordningen1 hører udvælgelse og gennemførelse af de enkelte projekter under 
den pågældende medlemsstats ansvarsområde. Med henblik på at få flere oplysninger om 
regler for støtteberettigelse og udvælgelse af projekter bør andrageren derfor kontakte 
ministeriet for regionaludvikling og turisme: Str. Apolodor, nr.17, Latura Nord, sektor 5 
Bukarest."

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999, 
EUT L 210 af 31.07.2006.


