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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  1210/2011 imressqa minn Ioan Maier, ta' ċittadinanza Rumena, 
f’isem l-Assoċjazzjoni Umanitarja “Evlavie”, dwar persuni li jsofru minn 
mard newropsikjatriku.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, president tal-Assoċjazzjoni Umanitarja “Evlavie”, qed jippreżenta s-
sitwazzjoni ferm diffiċli ta’ persuni li jsofru minn mard newropsikjatriku fir-Rumanija. Dawn 
il-persuni jsofru minn stigmatizzazzjoni u minn iżolament soċjali; huma jiddaħħlu fi sptarijiet 
iffullati żżejjed fejn hemm nuqqas ta’ iġjene u b’kura medika prekarja. Il-petizzjonant 
jikkundanna n-numru qawwi ta’ proġetti mwettqa bil-Fondi Ewropej (korsijiet tal-golf, 
pixxini tal-għawm li mhumiex qed jintużaw) waqt li m’hemm l-ebda fondi allokati għal 
persuni b’diżabilità.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonant, president tal-Assoċjazzjoni Umanitarja “Evlavie”, qed jikkontesta l-
prijoritajiet stabbiliti għad-distribuzzjoni tal-Fondi strutturali fir-Rumanija. Huwa jqis li wisq 
finanzjament qed jiġi ddedikat għat-turiżmu jew l-infrastruttura tad-divertiment, filwaqt li l-
prijoritajiet reali tar-Rumanija jinsabu fl-iżvilupp soċjoekonomiku tagħha u b’mod speċjali 
għall-appoġġ tal-politiki soċjali. Huwa jixtieq jara finanzjament ipprovdut għall-kostruzzjoni 
ta’ infrastruttura soċjomedjali għal persuni b’diżabilità, kif ukoll dibattitu ġenerali fil-
Parlament Ewropew u fil-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni.
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Fl-2007 ir-Rumanija kienet ippreżentat lill-Kummissjoni, Qafas Strateġiku Nazzjonali ta’ 
Referenza li jinkludi l-prijoritajiet tal-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż. L-istrateġija, li ġiet 
żviluppata wara valutazzjoni ex ante u analiżi SWOT, tinkludi wkoll appoġġ għall-
infrastruttura soċjali fil-qafas tal-iżvilupp reġjonali.

Għalhekk, il-Programm Reġjonali jalloka madwar EUR558 miljun għall-appoġġ tal-
infrastruttura soċjali inkluż ir-rijabilitazzjoni, il-modernizzazzjoni u t-tagħmir tal-
infrastruttura tas-saħħa soċjali u r-rijabilitazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tas-
servizzi soċjali. Il-programm ikopri xogħlijiet ta’ rijabilitazzjoni u modernizzazzjoni fuq 
ċentri tas-saħħa u soċjali eżistenti  u mhux għall-kostruzzjoni ta’ infrastruttura ġdida. Sal-
aħħar ta’ Marzu 2012, madwar 149 proġett ġew magħżula għal dawn it-tipi ta’ 
operazzjonijiet.

Konklużjoni

Skont il-prinċipju ta’ ġestjoni konġunta tar-Regolament tal-Fondi Strutturali1, l-għażla u l-
implimentazzjoni tal-proġetti individwali jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru. 
Għalhekk, għal aktar informazzjoni dwar ir-regoli ta’ eliġibbiltà u l-għażla ta’ proġetti, il-
petizzjonant għandu jikkuntattja lill-Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali u t-Turiżmu: Triq 
Apolodor, nru. 17, Latura Nord, settur 5 Bukarest.

.

                                               
1 1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 
1260/1999 , ĠU L210, 31/07/2006.


