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Temats: Lūgumraksts Nr. 0096/2013, ko Sieviešu mācību tīkla vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgā N. S., par Sieviešu mācību tīklu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta, cik lielu labumu sabiedrībai sniedz „Sieviešu mācību 
tīkls”, ko veido 23 organizācijas Ziemeļīrijā un Īrijā. Programma saņem finansējumu no ES 
programmas PEACE (2007.–2013. gadam). Tomēr lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas, ka, tā 
kā Īpašās ES programmu struktūrvienības (SEUPB) piešķirtā tehniskā palīdzība tika nepareizi 
pārvaldīta, 3000 sieviešu reģionā nevarēs apgūt mācības, kuru mērķis ir samierināšana, un 
lūdz EP palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

„Sieviešu mācību tīkls” (SMT) saņem finansējumu no 2007.–2013. gada ES programmas 
mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežu teritorijās (PEACE). Jo īpaši SMT tiek 
nodrošināts finansējums, lai īstenotu projektus prioritātes „Kopienu saskaņas veidošana” 
ietvaros, kuras konkrētais mērķis ir veidot pozitīvas attiecības vietējā līmenī.

2013. gada februārī komisārs Johannes Hahn ar Ziemeļīrijas Olsteras unionistu partijas
vadītāja Mike Nesbitt starpniecību saņēma vēstuli no SMT. Vēstulē tika paustas bažas 
attiecībā uz PEACE finansējuma pārvaldīšanu un pārvaldes iestādes — Īpašās ES programmu 
struktūrvienības (SEUPB) — darbību saistībā ar iepriekš minēto tīklu. Jāatzīmē, ka vēstule, ko 
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Komisija saņēma februārī, ir tā pati vēstule, kura tika iesniegta EP Lūgumrakstu komitejai 
martā. Pielikumi, kas ietver lietas hronoloģiju, Komisijai netika iesniegti. 

Ņemot vērā SMT paustās bažas, Komisijas dienesti pieprasīja detalizētu paskaidrojumu no 
pārvaldes iestādes, jo īpaši attiecībā uz projekta apstiprināšanas procesu un SMT prasību un 
izdevumu atlīdzināšanas finansiālo pārvaldību. 

Pamatojoties uz pārvaldes iestādes sniegto informāciju saskaņā ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu kopējās pārvaldības principu, Komisija secināja, ka visiem projekta posmiem ir 
piemēroti vienādi, pārredzami atlases kritēriji vienlīdz konsekventā apstiprināšanas procesā, 
kas atbilst programmas attiecīgajai prioritātei. Komisija uzskatīja, ka nav pārkāpti 
struktūrfondu noteikumi vai ES tiesību akti. 2013. gada 15. martā Komisija informēja Olsteras 
unionistu partijas vadītāju par saviem secinājumiem. 

Vispārīgi runājot, ir svarīgi lūgumraksta iesniedzējai atgādināt, ka saskaņā ar Eiropas 
Savienības struktūrfondu subsidiaritātes un kopējās pārvaldības principu dalībvalstis ir 
primāri atbildīgas par finansējuma piešķiršanu projektiem, palīdzības sniegšanu projektiem to 
īstenošanas posmā un par to, lai tiktu nodrošināta programmas pārvaldības pilnīga atbilstība 
attiecīgajam ES regulējumam. Tas nozīmē to, ka Komisija neiejaucas projektu atlasē (izņemot 
vislielākos projektus), jo tā ir tikai valsts pārvaldes iestāžu kompetence, ar nosacījumu, ka to 
izdarītā izvēle atbilst principiem, kas noteikti pieņemtajos plānošanas dokumentos, un tie 
atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Secinājums

Komisija saglabā savu 2013. gada martā pieņemto nostāju. Lūgumrakstam pievienotajos 
pielikumos nav ietverta nekāda papildu informācija, kas varētu mainīt Komisijas 
novērtējumu. 

Jāatzīmē, ka papildus iepriekš minētajai rakstiskajai atbildei Komisijas amatpersonas 
23. aprīlī tikās ar SMT izpilddirektori Norma Shearer un vairākiem viņas darbiniekiem. 
Tikšanās bija konstruktīva, un tās laikā SMT tika sīki informēts par Komisijas uzskatiem. 


