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Tema: Peticija Nr. 1210/2011 dėl neuropsichiatrinę negalią turinčių asmenų 
padėties, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ioan Maier humanitarinės 
asociacijos „Evlavie“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas – humanitarinės asociacijos „Evlavie“ pirmininkas – aprašo labai 
sudėtingą neuropsichiatrinę negalią turinčių asmenų padėtį Rumunijoje. Šie žmonės kenčia 
dėl neigiamo visuomenės požiūrio į juos ir socialinės atskirties; jie guldomi į perpildytas 
ligonines, kuriose higienos sąlygos prastos, o medicininė priežiūra abejotinos kokybės. 
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Europos fondų lėšomis finansuojama daugybė projektų 
(įrengiami golfų aikštynai ir baseinai, kurie vėliau nėra naudojami), o lėšų neįgaliesiems 
neskiriama.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas – humanitarinės asociacijos „Evlavie“ pirmininkas – ginčija struktūrinių 
fondų lėšų paskirstymo Rumunijoje prioritetus. Jis mano, kad pernelyg daug finansavimo 
skiriama turizmo ar pramogų infrastruktūrai, o tikrieji Rumunijos prioritetai yra jos socialinė 
ir ekonominė plėtra, visų pirma parama socialinei politikai. Peticijos pateikėjas norėtų, kad 
finansavimas būtų skiriamas neįgaliesiems pritaikytai socialinei ir medicininei infrastruktūrai 
kurti ir kad šiuo klausimu Europos Parlamente ir Europos Komisijoje būtų rengiamos bendros 
diskusijos.
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2007 m. Rumunija Komisijai pateikė nacionalinį strateginių krypčių planą, kuriame nurodė 
šalies socialinės ir ekonominės plėtros prioritetus. Strategijoje, kuri buvo parengta atlikus 
išankstinį vertinimą bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, parama 
socialinei infrastruktūrai taip pat numatoma vykdant regioninę plėtrą.

Taigi regioninėje programoje socialinei infrastruktūrai, įskaitant sveikatos priežiūros ir 
socialinės infrastruktūros atnaujinimą, modernizavimą ir įrengimą bei socialinių paslaugų 
infrastruktūros atnaujinimą ir modernizavimą, skiriama apie 558 mln. EUR. Programoje 
numatoma atnaujinti ir modernizuoti esamus sveikatos priežiūros ir socialinius centrus, o ne 
kurti naują infrastruktūrą. Iki 2012 m. kovo mėn. pabaigos šiai veiklai atlikti buvo atrinkti 
apie 149 projektai.

Išvada

Remiantis Struktūrinių fondų reglamente1 numatytu bendro pasidalijamojo principu, atrinkti ir 
įgyvendinti pavienius projektus priskiriama valstybių narių kompetencijai. Todėl, norėdamas 
gauti daugiau informacijos apie projektų tinkamumo finansuoti taisykles ir jų atranką, 
peticijos pateikėjas turėtų susisiekti su Regioninės plėtros ir turizmo ministerija: Apolodor g-
vė 17, Latura Nord, 5 sektorius, Bukareštas.“

                                               
1 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, OL L 210, 
2006 7 31.


