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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1210/2011 , του Ioan Maier, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ανθρωπιστικής Ένωσης «Evlavie», σχετικά με τα άτομα που πάσχουν 
από νευρο-ψυχιατρικές αναπηρίες.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ανθρωπιστικής ένωσης «Evlavie», παρουσιάζει την εξαιρετικά 
δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από νευρο-ψυχιατρικές 
αναπηρίες στη Ρουμανία. Τα άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με κοινωνικό στιγματισμό και 
απομόνωση· νοσηλεύονται σε υπερπληθή νοσοκομεία με κακές συνθήκες υγιεινής και 
επισφαλή ιατρική περίθαλψη. Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός 
έργων υλοποιούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια (γήπεδα γκολφ, πισίνες που δεν 
χρησιμοποιούνται) ενώ δεν διατίθενται κονδύλια για τα άτομα με αναπηρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ανθρωπιστικής ένωσης «Evlavie», διαμαρτύρεται για τις 
προτεραιότητες βάσει των οποίων τα διαθρωτικά ταμεία χορηγούν κονδύλια στη Ρουμανία. 
Θεωρεί ότι διατίθενται υπερβολικά κονδύλια για υποδομές τουρισμού ή αναψυχής ενώ οι 
πραγματικές προτεραιότητες της Ρουμανίας είναι η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 
κυρίως η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών. Θα επιθυμούσε να διατεθούν κονδύλια για την 
κατασκευή κοινωνικοϊατρικών υποδομών υπέρ των ατόμων με αναπηρία και να διεξαχθεί 
γενική συζήτηση επί του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Το 2007 η Ρουμανία είχε υποβάλει στην Επιτροπή ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 
το οποίο συμπεριελάμβανε τις προτεραιότητες της χώρας για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. 
Η στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε κατόπιν προκαταρτικής αξιολόγησης και ανάλυσης 
ΠΑΕΑ (SWOT), προβλέπει επίσης την παροχή ενισχύσεων των κοινωνικών υποδομών στο 
πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος διατίθενται περίπου 
558 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση κοινωνικών υποδομών συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης, της ανακαίνισης και του εξοπλισμού υγειονομικών υποδομών καθώς και της 
αποκατάστασης και της ανακαίνισης κοινωνικών υποδομών. Το πρόγραμμα καλύπτει τις 
εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης για ήδη υπάρχοντα υγειονομικά και κοινωνικά 
κέντρα αλλά όχι την κατασκευή νέων υποδομών. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012 επιλέχθηκαν 
περίπου 149 έργα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης που περιέχεται στον κανονισμό για τα 
διαρθρωτικά ταμεία1, η ευθύνη για την επιλογή και υλοποίηση των μεμονωμένων έργων 
εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τους κανόνες επιλεξιμότητας και την επιλογή των έργων, ο αναφέρων πρέπει να αποταθεί στο 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, 
sector 5 Bucharest (Βουκουρέστι).

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999, ΕΕ L 210 της 31.7.2006.


