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Vedr.: Andragende 0096/2013 af N.S, britisk statsborger, for Training for Women 
Network, om Training for Women Network

1. Sammendrag

Andrageren beskriver, hvor givende netværket "Training for Women Network" er for 23 
organisationer i Nordirland og Irland. Programmet får støtte fra EU's fredsprogram (2007-
2013). Hun er imidlertid bekymret for, at forvaltningsmyndigheden SEUPB's ringe 
forvaltning af den modtagne tekniske bistand nu vil betyde, at 3 000 kvinder i regionen ikke 
kan nyde godt af forligsuddannelsen, og anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"The Training for Women Network (TWN)" får støtte fra EU's program for 2007-2013 for 
fred og forsoning i Nordirland og grænseregionen i Irland (PEACE). TWN har især sikret 
finansiering til gennemførelsen af projekter inden for prioriteten "forsoning af samfund", der 
specielt tager sigte på at opbygge positive forbindelser på lokalt plan.

I februar 2013 modtog kommissær Hahn et brev fra TWN via lederen af det nordirske 
Unionistparti i Ulster, Mike Nesbitt. I brevet blev der udtrykt bekymring over forvaltningen af 
PEACE-støtten og forvaltningsmyndighedens (Special EU-Programmes Body (SEUPB)) 
behandling af det tidligere nævnte netværk. Det skal bemærkes, at det brev, der blev modtaget 
af Kommissionen i februar, er det samme brev som det, der blev fremsendt til Europa-
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Parlamentets Udvalg for Andragender i marts. Bilagene, der indeholder en oversigt over 
sagens tidsmæssige forløb, blev ikke fremsendt til Kommissionen. 

I forbindelse med de bekymringer, som TWN gav udtryk for, søgte Kommissionens 
tjenestegrene en detaljeret afklaring fra forvaltningsmyndigheden, især hvad angår 
projektgodkendelsesprocessen og den finansielle forvaltning af anmodninger og godtgørelser 
til TWN. 

På grundlag af de oplysninger, som forvaltningsmyndigheden har givet i henhold til 
princippet om delt forvaltning af Den Europæiske Unions strukturfonde, konkluderede 
Kommissionen, at alle faser af projektet har været genstand for de samme gennemsigtige 
udvælgelseskriterier og den samme ensartede godkendelsesproces, som finder anvendelse på 
den omhandlede prioritet under programmet. Kommissionen vurderede, at der hverken var 
noget brud på strukturfondsbestemmelserne eller EU-lovgivningen. Kommissionen 
underrettede lederen af Unionistpartiet i Ulster om sine konklusioner den 15. marts 2013.

Generelt er det vigtigt at minde andrageren om, at medlemsstaterne i henhold til 
nærhedsprincippet og princippet om delt forvaltning af Den Europæiske Unions strukturfonde 
har det primære ansvar for at tildele midler til projekter, for at yde hjælp til projekter i deres 
gennemførelsesfase og for at sikre, at programforvaltningen fuldt ud er i overensstemmelse 
med de gældende EU-bestemmelser. Dette betyder, at Kommissionen ikke griber ind i 
udvælgelsen af projekter (undtagen større projekter), da dette hører under de nationale 
forvaltningsmyndigheders enekompetence, forudsat at disses valg er i overensstemmelse med 
de fastlagte principper i de programmeringsdokumenter, samt at projekterne overholder 
gældende lovgivning.

Konklusion

Kommissionen fastholder sin holdning fra marts 2013. De bilag, der er vedhæftet 
andragendet, indeholder ingen yderligere elementer, som vil ændre Kommissionens 
vurdering. 

Det bemærkes, at tjenestemænd fra Kommissionen mødtes med TWN's administrerende 
direktør, Norma Shearer, og adskillige af hendes medarbejdere den 23. april som en 
opfølgning på det førnævnte skriftlige svar. Mødet var konstruktivt, og TWN blev orienteret i 
detaljer om Kommissionens holdninger. 


