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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1210/2011, ko humānās palīdzības biedrības „Evlavie” 
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ioan Maier, par cilvēkiem, kuri 
cieš no neiropsihiskām slimībām.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, humānās palīdzības biedrības „Evlavie” priekšsēdētājs, analizē 
ārkārtīgi sarežģīto situāciju saistībā ar cilvēkiem, kuri cieš no neiropsihiskām slimībām 
Rumānijā. Šie cilvēki piedzīvo stigmatizāciju un sociālo nošķirtību, viņi tiek uzņemti 
pārpildītās slimnīcās ar sliktiem higiēnas apstākļiem un nedrošu medicīnisko aprūpi. 
Lūgumraksta iesniedzējs nosoda lielo tādu projektu skaitu, kas īstenoti ar Eiropas finansējumu 
(golfa laukumi, peldbaseini, kuri netiek izmantoti), lai gan nav piešķirts finansējums 
cilvēkiem ar invaliditāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs, humānās palīdzības biedrības „Evlavie” priekšsēdētājs, apstrīd 
struktūrfondu sadales prioritātes Rumānijā. Viņš uzskata, ka pārāk liels finansējuma apjoms 
tiek veltīts tūrisma vai izklaides infrastruktūrai, taču īstās Rumānijas prioritātes ir sociāli 
ekonomiskā attīstība un jo īpaši sociālās politikas atbalsts. Viņš vēlas, lai finansējums tiktu 
piešķirts sociālās un medicīnas infrastruktūras izveidei cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī lai 
Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā notiktu vispārējas debates par šo jautājumu.

Rumānija 2007. gadā iesniedza Komisijai valsts stratēģisko ietvardokumentu, ieskaitot valsts 
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sociāli ekonomiskās attīstības prioritātes. Stratēģija, kuru izstrādāja pēc iepriekšēja 
novērtējuma un SVID analīzes, ietver arī atbalstu sociālajai infrastruktūrai reģionālās 
attīstības ietvaros.

Tāpēc reģionālā programma piešķir aptuveni EUR 558 miljonus sociālās infrastruktūras 
atbalstam, ietverot veselības sociālās infrastruktūras atjaunošanu, modernizāciju un 
aprīkošanu un sociālo pakalpojumu infrastruktūras atjaunošanu un modernizāciju. Programma 
aptver esošo veselības un sociālo centru atjaunošanas un modernizācijas darbus, nevis jaunas 
infrastruktūras izveidi. Līdz 2012. gada marta beigām šādu veidu darbībām izraudzīti 
apmēram 149 projekti.

Secinājums

Saskaņā ar Struktūrfondu regulas1 dalītās vadības principu atsevišķu projektu izvēle un 
īstenošana ir dalībvalsts ziņā. Tāpēc, lai iegūtu sīkāku informāciju par atbilstības noteikumiem 
un projektu izvēli, lūgumraksta iesniedzējam jāsazinās ar Reģionālās attīstības un tūrisma 
ministriju: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bukareste.

                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, OV L 210, 31.7.2006.


