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Θέμα: Αναφορά 0096/2013 της N.S., βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Training for Women Network», σχετικά με την εν λόγω 
οργάνωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τα οφέλη που αποκομίζουν οι 23 οργανώσεις του δικτύου της 
οργάνωσης «Training for Women Network», οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Βόρεια 
Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Η οργάνωση λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από το πρόγραμμα 
PEACE της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, η αναφέρουσα ανησυχεί διότι, λόγω της 
κακοδιαχείρισης της τεχνικής βοήθειας που έλαβε ο Ειδικός Φορέας Κοινοτικών 
Προγραμμάτων (SEUPB), υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσουν 3 000 γυναίκες της 
περιοχής να επωφεληθούν από σεμινάριο σχετικά με τη συμφιλίωση, και για τον λόγο αυτό 
ζητεί τη συνδρομή του ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Το δίκτυο «Training for Women Network» έλαβε χρηματοδοτική βοήθεια για την περίοδο 
2007-2013 από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο 
Ιρλανδία και στις όμορες κομητείες της Ιρλανδίας (PEACE). Πιο συγκεκριμένα, το «Training 
for Women Network» εξασφάλισε χρηματοδοτικούς πόρους για να υλοποιήσει προγράμματα 
εντός της προτεραιότητας "Reconciling Communities" για τη συμφιλίωση των κοινοτήτων, η 
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οποία αποσκοπεί ειδικά στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Επίτροπος Hahn έλαβε επιστολή από το «Training for Women 
Network» μέσω του ηγέτη του Ulster Unionist Party (Ενωτικό Κόμμα του Ulster) της Β. 
Ιρλανδίας, κ.Mike Nesbitt. Η επιστολή αναδείκνυε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τη 
διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE και την μεταχείριση που 
επιφύλαξε στο «Training for Women Network» ο Ειδικός Φορέας Κοινοτικών 
Προγραμμάτων (SEUPB).   Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιστολή που έλαβε η Επιτροπή τον 
Φεβρουάριο είναι παρόμοια με εκείνη που εστάλη στην Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο. Τα επισυναπτόμενα στην επιστολή έγγραφα με την 
χρονολογική εξέλιξη της υπόθεσης δεν υπεβλήθησαν στην Επιτροπή. 
Έχοντας υπόψη τις ανησυχίες του «Training for Women Network», οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν αναλυτικές διευκρινήσεις από την αρχή διαχείρισης, ιδίως δε όσον αφορά 
τη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος και την οικονομική διαχείριση των αξιώσεων και 
των αποζημιώσεων του «Training for Women Network». 

Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η αρχή διαχείρισης σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι φάσεις του προγράμματος διεξήχθησαν σύμφωνα με τα 
ίδια, διαφανή κριτήρια επιλογής και την ίδια, συνεκτική διαδικασία έγκρισης που 
εφαρμόζεται στην αντίστοιχη προτεραιότητα του προγράμματος. Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν 
υπήρξε παράβαση των διατάξεων των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία ή του δικαίου 
της ΕΕ εν γένει. Η Επιτροπή ενημέρωσε τον ηγέτη του Ulster Unionist Party σχετικά με τα 
συμπεράσματά της στις 15 Μαρτίου 2013.

Γενικά, είναι σκόπιμο επίσης να επισημανθεί στην αναφέρουσα ότι, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας και της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την κατανομή 
χρηματοδοτικών πόρων στα προγράμματα, για την ενίσχυση των προγραμμάτων κατά τη 
περίοδο της εφαρμογής και για την μέριμνα ώστε να συνάδει η διαχείριση του προγράμματος 
απολύτως με τους εφαρμοστέους κανονισμούς της ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν 
παρεμβαίνει στην επιλογή των έργων (με την εξαίρεση των μεγάλων έργων), διότι κάτι τέτοιο 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών διαχειριστικών αρχών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επιλογές τους ευθυγραμμίζονται με τις αρχές που ορίζονται στα 
εγκεκριμένα έγγραφα προγραμματισμού και ότι συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διατηρεί τη θέση της, όπως αυτή εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2013.  Τα 
παραρτήματα που προσαρτώνται στην αναφορά δεν περιλαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία ικανά 
να τροποποιήσουν την εκτίμηση της Επιτροπής. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εν συνεχεία της προαναφερθείσας γραπτής απάντησης, 
υπάλληλοι της Επιτροπής συναντήθηκαν με την διευθύντρια του «Training for Women 
Network», κ. Norma Shearer και με αρκετά στελέχη του δικτύου στις 23 Απριλίου. Η 
συνάντηση υπήρξε εποικοδομητική και το δίκτυο ενημερώθηκε αναλυτικά για τις απόψεις 
της Επιτροπής. 


