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Tárgy: Ioan Maier román állampolgár által az „Evlavie” humanitárius egyesület 
nevében benyújtott 1210/2011. számú petíció a neurológiai vagy pszichés 
zavarokban szenvedő személyek helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az „Evlavie” humanitárius egyesület elnöke, ismerteti a Romániában 
élő, neurológiai vagy pszichés zavarokban szenvedők különösen nehéz helyzetét: e 
személyeket megbélyegzik, társadalmi elszigeteltségben élnek, és túlzsúfolt kórházakban 
helyezik el őket, amelyekben rosszak a higiéniai feltételek és nem kielégítő az orvosi ellátás. 
A petíció benyújtója kifogásolja, hogy miközben számos projekt valósul meg európai 
pénzekből (senki által nem használt golfpályák, úszómedencék), a fogyatékkal élő betegek 
számára előirányzott összegek nem elegendőek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója, aki az „Evlavie” humanitárius egyesület elnöke, a strukturális alapok 
támogatásainak romániai elosztása során alkalmazott prioritásokat vonja kétségbe. Úgy véli, 
hogy túl sok támogatást fordítanak az idegenforgalmi és szórakoztatóipari infrastruktúrára, 
míg Románia számára valójában a társadalmi-gazdasági fejlődés és különösen a szociális 
szakpolitika támogatása lenne fontos. Szeretné, ha támogatnák a fogyatékkal élőket célzó 
szociális és egészségügyi infrastruktúra kiépítését, valamint erről általános vitát folytatnának 
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az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban.

Románia 2007-ben beterjesztette a Bizottságnak nemzeti stratégiai referenciakeretét, amely az 
ország társadalmi-gazdasági fejlesztési prioritásait is tartalmazta. A stratégia – amelyet egy 
előzetes értékelést és SWOT-elemzést követően dolgoztak ki – a regionális fejlesztés 
keretében a szociális infrastruktúra támogatását is tartalmazza.

A regionális program ezért kb. 558 millió eurót különít el a szociális infrastruktúra, többek 
között az egészségügyi szociális infrastruktúra rehabilitációjának, modernizálásának és 
felszerelésének, valamint a szociális szolgáltatások infrastruktúrája rehabilitációjának és 
modernizálásának támogatására. A program a meglévő egészségügyi és szociális központok 
rehabilitációjára és modernizálására vonatkozik, nem pedig új infrastruktúra kiépítésére. 
2012. március végéig mintegy 149 projektet választottak ki ilyen típusú műveletek 
elvégzésére.

Összegzés

A strukturális alapokról szóló rendeletben1 szereplő megosztott irányítás elve szerint az egyes 
projektek kiválasztása és végrehajtása a tagállamok felelősségi körébe tartozik. Ezért a petíció 
benyújtója a projektek támogathatóságára és kiválasztására vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos további tájékoztatásért a Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi 
Minisztériumhoz fordulhat, amelynek címe: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 
Bucureşti.

                                               
1 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.


