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Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0096/2013, którą złożyła N. S. (Wielka Brytania), w imieniu Training for 
Women Network, w sprawie Training for Women Network

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje, jak dużą satysfakcję daje Training for Women Network dla 
społeczności 23 organizacji w Irlandii Północnej i Irlandii. Program korzysta ze środków w 
ramach unijnego programu Peace (2007–2013). Składająca petycję wyraża jednak obawę, że z 
powodu niewłaściwego zarządzania wsparciem technicznym ze strony Specjalnego Organu 
ds. Programów UE (SEUPB) 3 000 kobiet w tym regionie nie może korzystać z szkolenia w 
zakresie pojednania i zwraca się do PE o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Training for Women Network (TWN) jest beneficjentem unijnego Programu na rzecz Pokoju 
i Pojednania w Irlandii Północnej i Granicznych Hrabstwach Irlandii (PEACE) na lata 2007–
2013. TWN w szczególności zapewniło finansowanie realizacji projektów w zakresie 
priorytetu „pojednanie społeczności”, którego szczegółowym celem jest budowanie 
pozytywnych relacji na szczeblu lokalnym.

W lutym 2013 r. komisarz Johannes Hahn otrzymał pismo od TWN za pośrednictwem 
przywódcy Ulsterskiej Partii Unionistycznej Irlandii Północnej, Mike’a Nesbitta. W piśmie 
tym poruszono kwestie dotyczące administrowania finansami PEACE i traktowania 
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wspomnianej sieci przez instytucję zarządzającą, Specjalny Organ ds. Programów UE 
(SEUPB). Należy zauważyć, że pismo otrzymane przez Komisję w lutym stanowi to samo 
pismo, jakie złożono w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w marcu. Załączniki 
zawierające informacje dotyczące chronologii sprawy nie zostały przekazane Komisji. 

W następstwie poruszenia przez TWN tych kwestii, służby Komisji zwróciły się do instytucji 
zarządzającej o dokładne wyjaśnienia, zwłaszcza w odniesieniu do procesu zatwierdzania 
projektu i zarządzania finansowego roszczeniami i zwrotami kosztów na rzecz TWN. 

Na podstawie informacji przekazanych przez instytucję zarządzającą zgodnie z zasadą 
zarządzania dzielonego funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, Komisja stwierdziła, że 
wszystkie etapy projektu podlegały takim samym, przejrzystym kryteriom wyboru i takiemu 
samemu spójnemu procesowi zatwierdzenia, odpowiedniemu dla odnośnego priorytetu 
programu. Komisja uznała, że nie doszło do naruszenia przepisów dotyczących funduszy 
strukturalnych ani prawa Unii Europejskiej. W dniu 15 marca 2013 r. Komisja poinformowała 
przywódcę Ulsterskiej Partii Unionistycznej o swoich wnioskach.

W ujęciu ogólnym istotne jest, aby przypomnieć składającej petycję, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości i zarządzania dzielonego funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej 
państwa członkowskie ponoszą podstawową odpowiedzialność za przyznawanie finansowania 
projektom, wspieranie ich w fazie realizacji i zapewnianie pełnej zgodności zarządzania 
programem z mającymi zastosowanie przepisami UE. Oznacza to, że Komisja nie ingeruje w 
selekcję projektów (z wyłączeniem najważniejszych projektów), ponieważ leży to w 
wyłącznej gestii krajowych instytucji zarządzających, pod warunkiem że ich wybory są 
zgodne z zasadami określonymi w przyjętych dokumentach programowych, a także z 
obowiązującymi przepisami.

Wniosek

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko z marca 2013 r. Załączniki towarzyszące petycji nie 
zawierają żadnych dodatkowych elementów, które mogłyby zmienić ocenę Komisji. 

Należy zauważyć, że w następstwie wspomnianej pisemnej odpowiedzi urzędnicy Komisji w 
dniu 23 kwietnia spotkali się z dyrektor generalną TWN, Normą Shearer, i kilkoma jej 
pracownikami. Spotkanie było konstruktywne, dzięki czemu szczegółowo nakreślono TWN 
opinię Komisji. 


