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Suġġett: Petizzjoni 0096/2013, imressqa minn N.S., ta’ ċittadinanza Brittanika, f’isem 
in-Netwerk għat-Taħriġ għan-Nisa, dwar in-Netwerk għat-Taħriġ għan-Nisa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddeskrivi kemm hu ta’ sodisfazzjon “In-Netwerk għat-Taħriġ għan-Nisa” 
għall-komunità ta’ 23 organizzazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u fl-Irlanda. Il-programm jibbenefika 
mill-Programm ta’ Paċi tal-UE (2007-2013). Hija, madankollu mħassba li minħabba ġestjoni 
ħażina tal-assistenza teknika riċevuta mill-SEUPB issa se jirriżulta fi 3 000 mara fir-reġjun li 
ma jkunux jistgħu jibbenefikaw mit-taħriġ tar-rikonċiljazzjoni u titlob lill-PE għall-għajnuna.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

In-Netwerk għat-Taħriġ għan-Nisa (TWN) huwa benefiċjarju tal-Programm tal-UE 2007-
2013 għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u r-Reġjun tal-Fruntiera tal-Irlanda 
(PEACE). B’mod partikolari, it-TWN żgura finanzjament għall-implimentazzjoni ta’ proġetti 
fi ħdan il-prijorità “Rikonċiljazzjoni tal-Komunitajiet” li timmira b’mod speċifiku li tibni 
relazzjonijiet pożittivi fil-livell lokali.

Fi Frar 2013, il-Kummissarju Hahn irċieva ittra mit-TWN ming]and il-Kap tal-Partit Ulster 
Unionist tal-Irlanda ta’ Fuq, is-Sur Mike Nesbitt. L-ittra qajmet tħassib dwar l-
amministrazzjoni tal-finanzjament tal-PEACE u t-trattament tan-netwerk imsemmi hawn fuq 
mill-awtorità ta’ ġestjoni, il-Korp Speċjali għall-Programmi tal-UE (SEUPB). Għandu jiġi 
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nnutat li l-ittra rċevuta mill-Kummissjoni fi Frar hija l-istess ittra bħal dik ippreżentata lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE f’Marzu. L-annessi li fihom kronoloġija tal-każ ma ġewx 
ippreżentati lill-Kummissjoni. 

Wara t-tħassib imqajjem mit-TWN, is-servizzi tal-Kummissjoni fittxu kjarifika dettaljata mill-
awtorità ta’ ġestjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċess ta’ approvazzjoni ta’ proġetti u 
l-ġestjoni finanzjarja ta’ pretensjonijiet u rimborsi lit-TWN. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-awtorità ta’ ġestjoni skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni kondiviża tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-
fażijiet kollha tal-proġett kienu soġġetti għall-istess kriterji ta’ għażla trasparenti u l-istess 
proċess ta’ approvazzjoni konsistenti li japplika għall-prijorità rilevanti tal-programm. Il-
Kummissjoni tqis li ma kien hemm ebda ksur tar-Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali jew il-
Liġi tal-UE. Il-Kummissjoni infurmat lill-Kap tal-Partit Ulster Unionist bil-konklużjonijiet 
tagħha fil-15 ta’ Marzu 2013.

Fuq nota ġenerali, huwa importanti li jiġi mfakkar lill-petizzjonanta li skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà u ġestjoni kondiviża tal-Fondi Struttrali tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri 
għandhom responsabbiltà primarja għall-għoti ta’ finanzjament lil proġetti, għall-assistenza 
tal-proġetti tul il-fażi tal-implimentazzjoni u għall-iżgurar li l-ġestjoni tal-programm tkun 
konformi għalkollox mar-regolamenti applikabbli tal-UE. Dan ifisser li l-Kummissjoni ma 
tintervjenix fl-għażla tal-proġetti (ħlief għal proġetti kbar), peress li din taqa’ fil-kompetenza 
esklussiva tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali, bil-kundizzjoni li l-għażliet tagħhom ikunu 
konformi mal-prinċipji stabbiliti fid-dokumenti ta’ programmazzjoni adottati u li jkunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni attwali.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni żżomm il-pożizzjoni tagħha meħuda f’Marzu 2013. L-annessi mehmuża mal-
petizzjoni ma fihom ebda element addizzjonali li jibdel il-valutazzjoni tal-Kummissjoni. 

Għandu jiġi nnutat li bħala segwitu għar-risposta bil-miktub imsemmija hawn fuq, l-uffiċjali 
tal-Kummissjoni ltaqgħu mal-Kap Eżekuttiv tat-TWN, is-Sinjorina Norma Shearer, u diversi 
membri tal-persunal tagħha fit-23 ta’ April. Il-laqgħa kienet kostruttiva, fejn it-TWN ġie 
infurmat fid-dettall bil-fehmiet tal-Kummissjoni. 


