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Ref.: Petiția nr. 0669/2012 adresată de Davide Giovanni Daleffe, de cetățenie 
italiană, cu privire la sprijinirea inițiativelor de asistență pentru persoanele 
cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită sprijinul UE pentru inițiativele societății civile de asistență a persoanelor 
cu handicap, făcând referire, în special, la asociația „MapAbility”, care furnizează informații 
utile cu privire la accesibilitatea în mediul urban și indică pe site-ul său de internet rutele de 
transport urban care sunt cel mai ușor accesibile persoanelor cu handicap.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Deși Comisia desfășoară anumite politici pentru a îmbunătăți situația persoanelor cu handicap 
la nivel european, ea nu gestionează direct fondurile pentru sprijinirea inițiativelor societății 
civile de acordare de asistență persoanelor cu handicap. Inițiativa al cărei scop este să 
furnizeze informații utile referitoare la accesibilitatea în mediul urban, prin indicarea, prin 
intermediul internetului, a rutelor de transport urban care sunt cel mai accesibile pentru 
persoanele cu handicap, ar putea face obiectul sprijinului financiar acordat de Fondul social 
european sau de alte fonduri structurale ale UE. Aceste fonduri sunt administrate, în funcție 
de prioritățile asupra cărora au convenit autoritățile naționale și Comisia, de autorități de 
administrare înființate în cadrul ministerelor naționale sau al agențiilor.
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Petiționarul ar putea să se informeze asupra posibilităților de finanțare prin intermediul 
Fondului social european (FSE) și al altor fonduri prin contactarea autorității regionale 
corespunzătoare de gestiune a fondurilor UE în Italia. Informații relevante de contact pot fi 
găsite la adresa de internet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2. Mai 
multe informații despre FSE la următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en.

În mod curent, procedurile de depunere a unei astfel de solicitări de finanțare presupun mult 
timp. Cu toate acestea, Comisia nutrește speranța că autoritățile naționale italiene vor putea 
sprijini această inițiativă.

Concluzii

După verificarea informațiilor furnizate de petiționar, Comisia confirmă faptul că aspectele 
abordate țin exclusiv de competența statului membru respectiv, în acest caz, Italia.


