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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1210/2011 ingediend door Ioan Maier (Roemeense 
nationaliteit), namens de humanitaire vereniging "Evlavie", voor personen 
met een neuropsychiatrische handicap.

1. Samenvatting van het verzoek

De indiener, voorzitter van de humanitaire vereniging "Evlavie", kaart de bijzonder moeilijke 
situatie aan van personen in Roemenië met een neuropsychiatrische handicap. Deze personen 
lijden onder stigmatisatie en sociale isolatie; ze worden opgenomen in overvolle ziekenhuizen 
onder slechte hygiënische omstandigheden en met medische zorg die zeer te wensen overlaat.
De indiener klaagt over het grote aantal projecten uitgevoerd met Europese subsidies 
(golfterreinen, zwembaden die niet worden gebruikt) terwijl er geen fondsen worden ingezet 
voor personen met een handicap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De indiener, voorzitter van de humanitaire vereniging "Evlavie", verzet zich tegen de 
prioriteiten die worden gesteld aangaande de verdeling van structuurfondsen in Roemenië. Hij 
vindt dat er te veel geld wordt uitgetrokken voor toerisme en de entertainmentinfrastructuur 
terwijl de echte prioriteiten in Roemenië liggen bij de sociaaleconomische ontwikkeling en 
met name bij de ondersteuning van sociaal beleid. Hij zou graag zien dat er meer middelen 
beschikbaar worden gesteld aan de bouw van sociaalmedische infrastructuur voor personen 
met een handicap en dat hierover een algemeen debat zou worden gevoerd in het Europees 
Parlement en de Europese Commissie.
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In 2007 had Roemenië bij de Commissie een nationaal strategisch referentiekader ingediend 
met o.a. de sociaaleconomische ontwikkelingsprioriteiten van het land. Onderdeel van de 
strategie, die is ontwikkeld aan de hand van een evaluatie vooraf en een SWOT-analyse, is de 
steun voor sociale infrastructuur in het kader van regionale ontwikkeling.

Zodoende wordt vanuit het regionale programma circa 558 miljoen euro toegewezen aan de 
ondersteuning van sociale infrastructuur met inbegrip van de rehabilitatie, modernisering en 
uitrusting van de sociale gezondheidsinfrastructuur en de rehabilitatie en modernisering van 
de infrastructuur van sociale diensten. Vanuit het programma wordt gewerkt aan de 
rehabilitatie en modernisering van bestaande gezondheids- en sociale centra en niet aan de 
bouw van nieuwe infrastructuur. Eind maart 2012 waren hiervoor zo'n 149 projecten 
geselecteerd.

Conclusie

Volgens het beginsel van gedeeld beheer van de verordening voor de structuurfondsen1, 
vallen de selectie en de uitvoering van de individuele projecten onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaat. Voor meer informatie over subsidiabiliteitsregels en de selectie van projecten 
zou de indiener daarom in contact moeten treden met het Ministerie van Regionale 
Ontwikkeling en Toerisme: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Boekarest.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1260/1999, PB L 210 van 31.7.2006.


