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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0220/2012, внесена от Paola Sirgiu, Lionella Foltran, Marisa Favalessa, 
Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano Gasparrini, Eletta Casoni, с 
италианско гражданство, относно социално-икономическото положение в 
южна Италия

1. Резюме на петицията

В кратка форма вносителите насочват вниманието върху тежкото социално-
икономическо положение в южна Италия в светлината на настоящата икономическа 
криза, която предвещава сериозно социално напрежение в Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Вносителите изразяват съжаление относно дълбоко вкоренени недостатъци в 
държавната администрация в Калабрия и Сицилия. Като свидетелство те изпращат 
видеоматериал на разследващ журналист, който разкрива широко разпространените 
случаи на отсъствие от работа в две обществени служби, в които сякаш случайно 
работят почти единствено мъже. Вносителите подчертават, че перспективите пред 
Южна Италия са мрачни докато това положение, за което те твърдят, че е ендемично в 
Южна Италия, не бъде поправено.

Както вече е било посочено в контекста на редица други петиции, Комисията няма 
правомощия да провежда инспекции в държавите членки и няма основания за намеса в 
проблеми, засягащи ежедневните отношения между работодателите и тяхната работна 
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сила. Въпреки това Комисията е на мнение, че жалбата, подадена от вносителите на 
петицията, относно недостатъците в публичната администрация е легитимна.
Специфичната за Италия препоръка съгласно процедурата за Европейския семестър, 
която заслужава живия интерес на Европейския парламент, включва в своята версия за 
2012 г ,  публикувана през месец май, специфични пожелания за подобряване на 
ефикасността и качеството на публичните разходи и за модернизиране на публичната 
администрация. Освен това се посочва1, че недостатъците в административния 
капацитет възпрепятстват усвояването на средства, които биха могли да подпомогнат 
модернизацията и растежа на въпросните региони.

Заключение
Вносителите посочват важно явление, което е добре познато на европейско равнище.
Бъдещето развитие на процедурата за Европейския семестър, със засилено участие на 
Европейския парламент, би могло да привлече повече внимание към описания проблем.

                                               
1 Вж. SWD(2012)318 и данните, показващи положението на аутсайдер на Южна Италия по отношение на 

капацитета за усвояване.


