
Petiţia nr. 1459/2012, adresată de Judith Klein, de naționalitate maghiară, în 
numele Open Society Foundations, beneficiind de susținerea a 12 
asociații, privind utilizarea fondurilor europene în anumite state membre 
din Europa Centrală și de Est pentru investiții în instituții rezidențiale 
pentru persoanele cu dizabilități

Petiționara relatează că aproximativ 1,2 milioane de persoane cu dizabilități sunt 
obligate să trăiască în instituții de lungă ședere în Europa. În astfel de instituții 
persoanele trăiesc în condiții inumane, sunt victime ale abuzurilor, nu beneficiază de 
activități terapeutice sau de reabilitare. Anumite state membre din Europa Centrală și 
de Est utilizează fonduri europene în vederea realizării unor investiții în instituțiile
rezidențiale. Petiționara atrage atenția asupra faptului că proiectele care vizează 
investirea fondurilor în menținerea sau extinderea instituțiilor sunt contrare 
prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiilor
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CPDP) și politicilor 
UE privind egalitatea de șanse, incluziunea socială și nediscriminarea și, prin urmare, 
nu ar trebui să fie eligibile pentru finanțare. 

Petiționara solicită reguli stricte de condiționalitate privind utilizarea fondurilor 
structurale și adoptarea urgentă de măsuri care să garanteze respectarea obligațiilor 
Comisiei Europene și ale statelor membre, în conformitate cu legislația comunitară și 
cu dreptul internațional privind drepturile omului.  

Informaţie

– Comisia pentru dezvoltare regională este comisia responsabilă pentru propunerea 
de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.  

Recomandări

– se declară admisibilă;
– se solicită informaţii Comisiei;
– se transmite pentru aviz Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru 

control bugetar;


