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Betreft: Verzoekschrift 0096/2013, ingediend door N.S. (Britse nationaliteit), namens het 
Training for Women Network, over het Training for Women Network

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft hoe nuttig het "Training for Women Network" is voor een groep van 23 
organisaties in Noord-Ierland en Ierland. Het programma wordt gesubsidieerd via het Peace-
programma van de EU (2007-2013). Zij vreest evenwel dat wanbeheer van de technische 
bijstand door het speciale orgaan voor EU-programma's (SEUPB) tot gevolg zal hebben dat 
3 000 vrouwen in de regio niet langer in aanmerking komen voor opleiding op het gebied van
verzoening en verzoekt het EP om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Het Training for Women Network (TWN) ontvangt subsidie in het kader van het EU-
programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland 
2007-2013 (PEACE). TWN heeft met name subsidie ontvangen om projecten uit te voeren die 
onder de prioriteit "Verzoening tussen gemeenschappen" vallen en specifiek bedoeld zijn om 
op plaatselijk niveau positieve betrekkingen tot stand te brengen.

In februari 2013 ontving commissaris Hahn een brief van TWN via de leider van de Ulster 
Unionist Party van Noord-Ierland, de heer Mike Nesbitt. Hierin werd twijfel uitgesproken 
over het beheer van PEACE-middelen en de behandeling van genoemd netwerk door de 
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beheersautoriteit, het speciale orgaan voor EU-programma's (SEUPB). De brief die de 
Commissie in februari ontving is overigens dezelfde als die welke in maart aan de Commissie 
verzoekschriften van het EP werd toegestuurd. De bijlagen die een chronologisch overzicht 
van de zaak bevatten, werden niet aan de Europese Commissie toegezonden.

Naar aanleiding van de brief van TWN verzochten de diensten van de Commissie de 
beheersautoriteit om een gedetailleerde toelichting, met name betreffende de procedure voor 
de goedkeuring van projecten en het financieel beheer van verzoeken om terugbetaling aan 
TWN.

Op basis van de door de beheersautoriteit volgens het beginsel van gedeeld beheer van de EU-
structuurfondsen verstrekte informatie concludeerde de Commissie dat voor alle fasen van het 
project de transparante selectiecriteria en de consistente goedkeuringsprocedure golden die 
van toepassing zijn voor de desbetreffende prioriteit van het programma. De Commissie 
kwam tot het oordeel dat er geen sprake was van inbreuk op de structuurfondsverordeningen 
of het EU-recht. De Commissie stelde de leider van de Ulster Unionist Party op 15 maart 
2013 op de hoogte van haar conclusies.

Algemeen gezien is het belangrijk indienster erop te wijzen dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel en het gedeeld beheer van de structuurfondsen van de EU in de eerste 
plaats de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van middelen aan 
projecten, voor het ondersteunen van projecten tijdens de implementatiefase en voor het 
waarborgen dat het programmabeheer volledig aansluit bij de toepasselijke EU-
verordeningen. Dit betekent dat de Commissie niet intervenieert in de selectie van projecten 
(tenzij het om zeer grote projecten gaat), daar dit onder de exclusieve bevoegdheid van de 
nationale beheersautoriteiten valt, mits hun keuzes in overeenstemming zijn met de 
beginselen die in de goedgekeurde programmadocumenten zijn neergelegd en mits deze 
keuzes voldoen aan de geldende wetgeving.

Conclusie

De Commissie handhaaft het standpunt dat zij in maart 2013 heeft ingenomen. De bij het 
verzoekschrift gevoegde bijlagen bevatten geen bijkomende elementen die de beoordeling van 
de Commissie zouden kunnen beïnvloeden.

Er zij op gewezen dat er in aanvulling op bovengenoemd schriftelijk antwoord op 23 april 
2013 een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen ambtenaren van de Commissie en het hoofd 
van TWN, mevrouw Norma Shearer, alsmede een aantal van haar medewerkers. Dit was een 
constructieve bijeenkomst, waarbij TWN in detail in kennis is gesteld van de visie van de 
Commissie.


