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Om: Andragende 0220/2012 af Paola Sirgiu, Lionella Foltran, Marisa Favalessa, 
Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano Gasparrini og Eletta Casoni, 
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1. Sammendrag

Andragerne gør kortfattet opmærksom på den alvorlige samfundsøkonomiske situation i 
Syditalien i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise, som udgør en risiko for alvorlige 
sociale uroligheder i Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Andragerne beklager den dybt indgroede ineffektivitet i den offentlige forvaltning i Calabrien 
og på Sicilien. For at illustrere dette vedlægger de en video, der er udarbejdet af en 
undersøgende journalist, som afslører omfattende fravær i to offentlige tjenester, som i øvrigt 
ser ud til at være bemandet næsten udelukkende af mænd. Andragerne understreger, at 
udsigterne for det sydlige Italien er dystre, indtil forholdene, som, de påstår, er endemiske i 
den sydlige del, er afhjulpet.

Som allerede nævnt i forbindelse med en lang række andre andragender har Kommissionen 
ingen generelle kontrolbeføjelser i medlemsstaterne og ingen grund til at gribe ind i sager om 
forbindelserne mellem arbejdsgivere og deres medarbejdere. Andragernes klage om nogle 
offentlige myndigheders ineffektivitet er dog, efter Kommissionens opfattelse, berettiget. De 
landespecifikke retningslinjer for Italien under det såkaldt europæiske halvår, som fortjener 
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Europa-Parlamentets store interesse, omfatter i 2012-versionen, som blev offentliggjort i maj, 
konkrete opfordringer til at forbedre effektiviteten og kvaliteten af de offentlige udgifter og 
modernisere den offentlige administration. Desuden påpeges det1, at mangler i den 
administrative kapacitet hæmmer absorptionen af midler, der kan bidrage til modernisering og 
vækst i de berørte regioner.

Konklusion
Andragerne påpeger et vigtigt fænomen, som er almindeligt anerkendt på europæisk plan. Det 
europæiske halvårs fremtidige udvikling med større inddragelse af Europa-Parlamentet kunne 
sagtens skabe større opmærksomhed omkring problemet.

                                               
1 Jf. SWD(2012)318 og oplysningerne, der illustrerer det sydlige Italiens fjernt beliggende områder, for så vidt 
angår absorptionskapacitet.


