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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0096/2013 dėl Moterų mokymo tinklo, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietė N. S. Moterų mokymo tinklo vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo Moterų mokymo tinklo naudą 23 organizacijų bendruomenei 
Šiaurės Airijoje ir Airijoje. Programa remiama pagal ES 2007–2013 m. taikos programą. 
Tačiau ji yra susirūpinusi, kad dėl netinkamo ES specialiųjų programų vykdymo įstaigos 
(angl. SEUPB) gaunamos techninės pagalbos valdymo 3 000 regiono moterų dabar negalės 
dalyvauti taikinimo mokyme, ir prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Moterų mokymo tinklas (toliau – MMT) remiamas pagal ES 2007–2013 m. Šiaurės Airijos ir 
Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programą (angl. PEACE). Visų pirma MMT 
gauna garantuotą finansavimą prioritetinės krypties „Bendruomenių sutaikinimas“ 
projektams, kuriais iš esmės siekiama kurti gerus santykius vietos lygmeniu, įgyvendinti.

2013 m. vasario mėn. Šiaurės Airijos Alsterio unionistų partijos pirmininkas Mike Nesbitt 
perdavė MMT laišką Komisijos nariui Johannesui Hahnui. Laiške MMT atstovai reiškė 
susirūpinimą PEACE programos lėšų administravimu ir valdymo institucijos, t. y. ES 
specialiųjų programų vykdymo įstaigos, veiksmais minėto tinklo atžvilgiu. Reikėtų pažymėti, 
kad laiškas, kurį Komisija gavo vasario mėn., yra toks pat, kokį gavo Europos Parlamento 
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Peticijų komitetas kovo mėn. Priedai, kuriuose chronologiškai aprašyti įvykiai, Komisijai 
nebuvo pateikti. 

Po to, kai Komisijai buvo pranešta apie MMT rūpimus klausimus, jos tarnybos kreipėsi į 
valdymo instituciją prašydamos išsamiai paaiškinti visų pirma projekto patvirtinimo 
procedūrą, reikalavimų ir gražinamųjų išmokų MMT finansinį valdymą. 

Remdamasi valdymo institucijos pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų pasidalijamojo 
valdymo principą pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad visiems projekto etapams 
buvo taikomi tie patys skaidrūs atrankos kriterijai ir ta pati nuosekli patvirtinimo procedūra, 
taikytina atitinkamai programos prioritetinei krypčiai. Komisijos manymu, struktūrinių fondų 
reglamentų ar ES teisės aktų nuostatos nebuvo pažeistos. Komisija savo išvadas Alsterio 
unionistų partijos pirmininkui pateikė 2013 m. kovo 15 d.

Be to, svarbu peticijos pateikėjai priminti, kad vadovaujantis subsidiarumo ir Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų pasidalijamojo valdymo principu valstybėms narėms tenka 
didžiausia atsakomybė už lėšų skyrimą projektams, pagalbos teikimą projektams jų vykdymo 
etape ir programos valdymo visiškos atitikties taikomoms ES reglamentų nuostatoms 
užtikrinimą. Vadinasi, į projektų atranką, kuri priskirta nacionalinių valdymo institucijų 
išimtinei kompetencijai, Komisija nesikiša (išskyrus didelius projektus), jei šių institucijų 
sprendimai atitinka patvirtintuose programavimo dokumentuose nustatytus principus ir 
neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Išvada

Komisija nekeičia savo 2013 m. kovo mėn. priimtos pozicijos. Peticijos prieduose nėra 
pateikta jokių papildomų faktų, kurie pakeistų Komisijos vertinimą. 

Reikėtų pažymėti, kad, gavę minėtą rašytinį atsakymą, balandžio 23 d. Komisijos pareigūnai 
susitiko su MMT vykdomąja direktore Norma Shearer ir keliais kitais jos pavaldiniais. 
Susitikimas buvo naudingas, nes MMT buvo išsamiai paaiškinta Komisijos nuomonė.“


