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Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1210/2011, którą złożył Ioan Maier (Rumunia) w imieniu 
stowarzyszenia humanitarnego „Evlavie”, w sprawie osób cierpiących na 
zaburzenia neuropsychiatryczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący stowarzyszenia humanitarnego „Evlavie”, przedstawia 
niezwykle ciężką sytuację osób, które cierpią na zaburzenia neuropsychiatryczne w Rumunii. 
Osoby te dotyka stygmatyzacja i wykluczenie społeczne; przyjmowane są one do 
przepełnionych szpitali o niskim poziomie higieny i niepewnej opiece medycznej. Składający 
petycję zwraca uwagę na dużą liczbę projektów ukończonych dzięki funduszom europejskim 
(pola golfowe, pływalnie, które nie są użytkowane), podczas gdy nie przyznaje się środków 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję, przewodniczący stowarzyszenia humanitarnego „Evlavie” podważa 
ustalone priorytety dystrybucji funduszy strukturalnych w Rumunii. Uważa, że zbyt wiele 
środków jest przeznaczonych na turystykę lub infrastrukturę rozrywkową, podczas gdy 
rzeczywistym priorytetem Rumunii jest rozwój społeczno-gospodarczy, a zwłaszcza 
wspieranie polityki społecznej. Składający petycję domaga się, aby przeznaczono środki na 
społeczno-medialną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych oraz aby przeprowadzono w 
tej sprawie powszechną debatę w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej.
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W 2007 r. Rumunia przedstawiła narodowe strategiczne ramy odniesienia, w tym priorytety 
dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przedmiotowa strategia, opracowana po 
przeprowadzeniu oceny ex-ante i analizy SWOT, obejmuje również wspieranie infrastruktury 
społecznej w ramach rozwoju regionalnego.

W związku z tym w ramach programu regionalnego przydzielono ok. 558 mln euro na 
wspieranie infrastruktury społecznej, w tym na remont, modernizację i wyposażenie 
infrastruktury publicznej opieki zdrowotnej oraz remont i modernizację infrastruktury usług 
socjalnych. Przedmiotowy program obejmuje prace remontowe i modernizacyjne w 
istniejących ośrodkach opieki zdrowotnej i społecznej, a nie budowę nowej infrastruktury. 
Pod koniec marca 2012 r. ok. 149 przedsięwzięć zostało wybranych do tego typu działań.

Wniosek

Zgodnie z zasadą podziału zarządzania zawartą w rozporządzeniu w sprawie funduszy 
strukturalnych1wybór i realizacja poszczególnych przedsięwzięć wchodzą w zakres 
kompetencji państw członkowskich. W związku z tym aby uzyskać więcej informacji na 
temat zasad kwalifikacji i wyboru przedsięwzięć, składający petycję powinien skontaktować 
się z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Turystyki: ul. Apolodor, nr 17, Latura Nord, 
sektor 5 Bukareszt.

                                               
1 1Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.U. L 210 z 31.7.2006.


