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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója leírja, hogy mennyire hasznos a „Training for Women Network” az 
Észak-Írországban és Írországban működő 23 szervezet közösségének. A program részesül az 
EU PEACE programjából (2007–2013). A petíció benyújtója mégis aggódik amiatt, hogy a 
SEUPB-től kapott technikai segítségnyújtás helytelen kezelése eredményeképpen most a 
régióban 3000 nő fog elesni a békéltető tanfolyamban való részvétel lehetőségétől, és ezért az 
EP segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A Training for Women Network (TWN) az Észak-Írországban és Írország határ menti 
régióiban a békét és megbékélést szolgáló 2007–2013 EU program (PEACE) 
kedvezményezettje. A TWN ezen belül a kifejezetten a helyi szintű pozitív kapcsolatok 
kiépítését célzó „Közösségi megbékélés” prioritáson belüli projektek végrehajtására nyert 
támogatást.

2013 februárjában Hahn biztos levelet kapott a TWN-től az észak-írországi Ulster Unionista 
Párt vezetőjén, Mike Nesbitten keresztül. A levélben aggodalmuknak adtak hangot a PEACE 
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támogatásának felhasználása, illetve a fent említett szervezetnek az irányító hatóság, a 
különleges uniós programok irányításáért felelős szerv (SEUPB) általi bánásmódja miatt. Meg 
kell jegyezni, hogy ugyanazt a levelet küldték el a Bizottságnak februárban, mint amit az EP 
Petíciós Bizottságának márciusban. Az ügy időbeli lefolyását tartalmazó mellékleteket nem 
küldték el a Bizottságnak. 

A TWN által felvetett kérdéseket követően a Bizottság szolgálatai részletes magyarázatot 
kértek az irányító hatóságtól, különösen a projektek jóváhagyási eljárását, illetve a TWN felé 
érkező kérelmekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos pénzgazdálkodást illetően. 

Az irányító hatóság által nyújtott tájékoztatás alapján az Európai Unió strukturális alapjainak 
megosztott irányítása elvének megfelelően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 
projekt valamennyi szakaszában ugyanazokat az átlátható kiválasztási kritériumokat és 
ugyanazt a következetes jóváhagyási eljárást alkalmazták, mint amit a program vonatkozó 
prioritásánál alkalmaznak. A Bizottság úgy találta, hogy nem sértették meg a strukturális 
alapokról szóló rendeletet vagy az uniós jogszabályokat. A Bizottság 2013. március 15-én 
tájékoztatta az Ulster Unionista Párt vezetőjét a következtetéseiről.

Általánosságban véve fontos emlékeztetni a petíció benyújtóját, hogy a szubszidiaritás és az 
Európai Unió strukturális alapjainak a megosztott irányítása elvének megfelelően elsősorban a 
tagállamok felelőssége a projektek támogatásának odaítélése, a projektek segítése a 
végrehajtási szakaszban, valamint annak biztosítása, hogy a program irányítása teljes 
mértékben megfeleljen az alkalmazandó uniós szabályozásnak. Ez azt jelenti, hogy a 
Bizottság nem avatkozik be a projektek kiválasztásába (csak nagyprojektek esetén), mivel ez 
a nemzeti irányító hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik, feltéve hogy döntéseik 
összhangban vannak az elfogadott programozási dokumentumokban megállapított elvekkel, 
és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Következtetés

A Bizottság fenntartja a 2013 márciusában kifejtett álláspontját. A petícióhoz csatolt 
mellékletek nem tartalmaznak olyan további elemeket, amelyek megváltoztatnák a Bizottság 
értékelését. 

Megjegyzendő, hogy a fent említett írásos válasz nyomon követéseként a Bizottság 
munkatársai április 23-án találkoztak a TWN ügyvezetőjével, Norma Shearerrel és számos 
munkatársával. A találkozó konstruktív módon zajlott, ahol a TWN-t részletesen tájékoztatták 
a Bizottság álláspontjáról.


