
CM\920547PL.doc PE500.709v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0669/2012, którą złożył Davide Giovanni Daleffe (Włochy) w sprawie 
wspierania inicjatyw na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do UE o udzielenie wsparcia inicjatywom społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, odnosząc się w szczególności 
do stowarzyszenia „MapAbility”, które udziela przydatnych informacji na temat ułatwień 
dostępu w miastach. Na swojej stronie internetowej wskazuje ono połączenia w transporcie 
miejskim, które są najłatwiej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Choć Komisja wdraża pewne strategie ukierunkowane na poprawę sytuacji osób 
niepełnosprawnych na szczeblu europejskim, nie zarządza bezpośrednio finansowaniem 
wspierania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Inicjatywa mająca na celu udzielanie przydatnych informacji na temat 
ułatwień dostępu w miastach poprzez wskazywanie w internecie połączeń w transporcie 
miejskim, które są najłatwiej dostępne dla osób niepełnosprawnych, mogłaby kwalifikować 
się do wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych funduszy 
strukturalnych UE. Zgodnie z priorytetami uzgodnionymi przez władze krajowe i Komisję 
fundusze te zarządzane są przez instytucje zarządzające ustanowione w krajowych 
ministerstwach lub agencjach.
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Składający petycję może zbadać możliwości finansowania dostępne za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i innych funduszy, kontaktując się z odnośną 
regionalną instytucją zarządzającą funduszami UE we Włoszech. Odnośne informacje 
kontaktowe można znaleźć na stronie: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=PL&pay=it#2.
Więcej informacji na temat EFS znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en.

Procedury składania wniosków o takie finansowanie zabierają zwykle trochę czasu. Niemniej 
jednak Komisja wyraża głęboką nadzieję, że włoskie władze krajowe będą mogły wesprzeć tę 
inicjatywę.

Wnioski

Po przeanalizowaniu informacji przedłożonych przez składającego petycję Komisja 
potwierdza, że przedmiotowe kwestie wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji danego 
państwa członkowskiego, a w tym przypadku Włoch.


