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Betreft: Verzoekschrift 0669/2012, ingediend door Davide Giovanni Daleffe 
(Italiaanse nationaliteit), over steun voor initiatieven ten behoeve van 
gehandicapten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener zoekt EU-steun voor initiatieven van het maatschappelijk middenveld ten 
behoeve van gehandicapten, meer bepaald voor de vereniging "MapAbility" die nuttige 
informatie verstrekt over stedelijke toegankelijkheid en op haar website de voor personen met 
een handicap meest toegankelijke routes in steden toont.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Hoewel de Commissie bepaalde beleidsmaatregelen neemt om de situatie van gehandicapten 
op Europees niveau te verbeteren, staat zij niet rechtstreeks in voor het beheer van de 
financiële middelen bestemd voor de ondersteuning van initiatieven uit het maatschappelijk 
middenveld die tot doel hebben mensen met een handicap bij te staan. Het initiatief dat erop 
gericht is nuttige informatie te verschaffen over stedelijke toegankelijkheid, meer bepaald 
door via het internet de stadsroutes aan te geven die het meest toegankelijk zijn voor personen 
met een handicap, zou in aanmerking kunnen komen voor financiële steun uit het Europees 
Sociaal Fonds of andere EU-structuurfondsen. Deze fondsen worden in overeenstemming met 
de door de nationale autoriteiten en de Commissie overeengekomen prioriteiten beheerd door 
beheersinstanties binnen de relevante ministeries of agentschappen van de lidstaten.
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Indiener kan informatie verkrijgen over de financieringsmogelijkheden in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en andere fondsen door contact op te nemen met de 
overeenkomstige regionale beheersinstantie voor EU-fondsen in Italië. De relevante 
contactgegevens zijn te vinden op de internetpagina 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2.
Meer informatie over het ESF is beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en.

De aanvraagprocedures voor dergelijke financiële ondersteuning nemen doorgaans een zekere 
tijd in beslag. De Commissie hoopt niettemin dat de Italiaanse nationale autoriteiten het 
initiatief zullen kunnen steunen.

Conclusies

Na onderzoek van de door indiener voorgelegde informatie bevestigt de Commissie dat de 
zaak in kwestie onder de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten – in dit geval Italië – valt.


