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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0096/2013, внесена от N.S., с британско гражданство, от името на 
„Мрежа за обучение на жените“ (Training for Women Network), относно 
„Мрежа за обучение на жените“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията описва колко полезна е Мрежата за обучение на жените за 
общността от 23 организации в Северна Ирландия и Ирландия. Програмата се 
подпомага от Програма PEACE на ЕС (2007—2013 г.). Вносителката на петицията 
изразява загриженост обаче, че неправилното управление на техническата помощ, 
получена от Специалния орган за програмите на ЕС (SEUPB), понастоящем ще доведе 
до невъзможност за 3000 жени от региона да се възползват от обучението за помирение 
и се обръща за помощ към ЕП.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 31 януари 2014 г.

„Мрежа за обучение на жените“ е бенефициент на Програмата на ЕС 2007 – 2013 г. за 
мир и помирение в Северна Ирландия и и граничните графства в Република Ирландия 
(PEACE). По-конкретно „Мрежа за обучение на жените“ е осигурила финансиране за 
изпълнение на проекти по приоритета „Помирение между общностите“, който е 
насочен специално към изграждане на положителни връзки на местно равнище.

През февруари 2013 г. членът на Комисията Хан е получил писмо от ръководителя на 
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„Мрежа за обучение на жените“ чрез г-н Майк Несбит, лидер на Юнионистката партия 
на Ълстър от Северна Ирландия. В писмото се изразява загриженост относно 
администрирането на финансирането по PEACE и третирането на горепосочената 
мрежа от управляващия орган, Специалния орган за програмите на ЕС (SEUPB). 
Следва да се отбележи, че писмото, получено от Комисията през февруари, е същото 
като писмото, внесено в комисията по петиции на ЕП през март. Приложенията, 
съдържащи хронологията по случая, не са били изпратени на Комисията. 

След опасенията, изразени от „Мрежа за обучение на жените“, службите на Комисията 
поискаха подробни разяснения от управляващия орган, особено във връзка с процеса на 
одобряване на проекти и финансовото управление на  претенциите и възстановените 
разходи на „Мрежа за обучение на жените“. 

Въз основа на информацията, предоставена от управляващия орган съгласно принципа 
на споделено управление на структурните фондове на Европейския съюз, Комисията 
стигна до заключението, че всички фази на проекта са били подложени на същите 
прозрачни критерии за подбор и на един и същи последователен процес на одобряване, 
който се прилага за съответния приоритет на програмата. Комисията счита, че няма 
нарушение на регламентите за структурните фондове или на законодателството на ЕС. 
На 15 март 2013 г. Комисията уведоми за своите заключения лидера на Юнионистката 
партия на Ълстър.

В по-общ контекст е важно да се напомни на вносителката на петицията, че по силата 
на принципа на субсидиарност и споделено управление на структурните фондове на 
Европейския съюз, държавите членки носят основната отговорност за осигуряване на 
финансиране на проекти, за подпомагане на проекти по време на етапа на изпълнение и 
за гарантиране, че управлението на програмите е в пълно съответствие с приложимите 
регламенти на ЕС. Това означава, че Комисията не се намесва в подбора на проектите 
(с изключение на големи проекти), тъй като това е от изключителната компетентност на 
националните управляващи органи, при положение че изборът им е в съответствие с 
принципите, заложени в приетите програмни документи, и при положение че отговаря 
на изискванията на действащото законодателство.

Заключение

Комисията поддържа позицията си от март 2013 г. Приложенията, добавени към 
петицията, не съдържат никакви допълнителни елементи, които да променят оценката 
на Комисията. 

Следва да се отбележи, че като последващо действие след горепосочения писмен 
отговор на 23 април служители на Комисията се срещнаха с главния изпълнителен 
директор на „Мрежа за обучение на жените“ г-жа Норма Шиърър и с няколко от 
служителите й. Срещата беше конструктивна и „Мрежа за обучение на жените“ беше 
информирана подробно за вижданията на Комисията. 


