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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0669/2012, внесена от Davide Giovanni Daleffe (с италианско 
гражданство), относно подкрепа за инициативи за подпомагане на лицата с 
увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията търси подкрепата на ЕС за инициативи на гражданското 
общество за подпомагане на лицата с увреждания, като посочва по-специално 
асоциацията „MapAbility“, която предоставя полезна информация за достъпността на 
градската среда и посочва на своята интернет страница градските транспортни 
маршрути, които са най-лесно достъпни за лицата с увреждания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Комисията прилага определени политики за подобряване на положението на лицата с 
увреждания на европейско равнище, но не управлява директно финансирането за 
подкрепа на инициативи на гражданското общество, насочени към подпомагане на 
лицата с увреждания. Инициативата, която цели предоставянето на полезна 
информация относно  достъпността на градската среда чрез посочване в интернет на 
най-лесно достъпните за лицата с увреждания градски транспортни маршрути, би могла 
да кандидатства за финансова подкрепа от Европейския социален фонд или от други 
структурни фондове на ЕС. Тези средства се управляват в съответствие с приоритетите, 
съгласувани между националните органи и Комисията, от управляващи органи, 
създадени в рамките на национални министерства или агенции.
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Вносителят може да проучи възможностите за финансиране чрез Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и други фондове, като се свърже със съответния регионален орган за 
управление на средствата от ЕС в Италия. Съответната информация за контакти може 
да се намери на интернет страницата: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2. 
Допълнителна информация за ЕСФ има на сайта: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en. 

Обикновено процедурите за кандидатстване за това финансиране отнемат известно 
време. Въпреки това Комисията силно се надява, че италианските национални органи 
ще могат да подкрепят инициативата.

Заключение

След като разгледа информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
потвърждава, че разгледаните въпроси са единствено от компетентността на 
съответната държава членка, в случая Италия.


