
CM\1018340RO.doc PE528.180v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

31.1.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0096/2013, adresată de N.S., de cetățenie britanică, în numele „Training 
for Women Network”, privind „Training for Women Network”

1. Rezumatul petiției

Petiționara descrie cât de satisfăcător este „Training for Women Network” pentru comunitatea 
formată din 23 de organizații din Irlanda de Nord și Irlanda. Programul beneficiază de pe 
urma Programului pentru pace al UE (2007-2013). Cu toate acestea, ea este îngrijorată că, din 
cauza gestionării incorecte a asistenței tehnice primite de SEUPB, 3 000 de femei din regiune 
nu vor putea să beneficieze de formarea în materie de reconciliere și solicită asistența PE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

„Training for Women Network” (TWN) este beneficiarul Programului UE pentru pace și 
reconciliere în Irlanda de Nord și regiunea frontalieră a Irlandei (2007-2013) (PEACE). În 
special, TWN a securizat fondurile pentru a pune în aplicare proiecte în cadrul priorității 
„Comunități de reconciliere” care vizează în mod specific construirea unor relații pozitive la 
nivel local.

În februarie 2013, comisarul Hahn a primit o scrisoare din partea TWN prin intermediul 
liderului Partidului Unionist din Ulster din Irlanda de Nord, dl Mike Nesbitt. Scrisoarea a 
ridicat probleme în ceea ce privește administrarea fondurilor PEACE și tratamentul rețelei 
sus-menționate de către autoritatea de gestionare, organismul special pentru programe UE 
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(SEUPB). Ar trebui notat faptul că scrisoarea primită de Comisie în februarie este aceeași cu 
cea prezentată Comisiei pentru petiții din cadrul PE în martie. Anexele conținând o cronologie 
a cazului nu au fost prezentate Comisiei. 

Ca urmare a problemelor ridicate de TWN, serviciile Comisiei s-au gândit la o clarificare 
detaliată din partea autorității de management, în special în ceea ce privește procesul de 
aprobare a proiectelor și gestionarea financiară a creanțelor și a rambursărilor către TWN. 

Pe baza informațiilor furnizate de autoritatea de management în temeiul principiului de 
gestionare comună a fondurilor structurale ale Uniunii Europene, Comisia a concluzionat că 
toate etapele proiectului au fost supuse acelorași criterii transparente de selecție și aceluiași
proces de aprobare consecvent care se aplică pentru prioritatea relevantă a programului. 
Comisia a considerat că nu există nicio încălcare a Regulamentelor privind fondurile 
structurale sau legislația UE. Comisia a informat liderul Partidului Unionist din Ulster cu 
privire la concluziile sale la 15 martie 2013.

În general, este important să se reamintească petiționarei că, în temeiul principiului 
subsidiarității și al gestionării comune a fondurilor structurale ale Uniunii Europene, statele 
membre au responsabilitatea principală de a acorda fonduri pentru proiecte, de a asista 
proiectele pe durata etapei de punere în aplicare și de a asigura faptul că gestionarea 
programului este pe deplin în conformitate cu regulamentele UE aplicabile. Acest lucru 
înseamnă că Comisia nu intervine în selectarea proiectelor (cu excepția proiectelor majore), 
întrucât aceasta intră în sfera de competență a autorităților de management naționale, cu 
condiția ca alegerea acestora să fie în conformitate cu principiile prevăzute în documentele de 
programare adoptate și să respecte legislația actuală.

Concluzie

Comisia își menține poziția luată în martie 2013. Anexele la petiție nu conțin niciun element 
suplimentar care ar putea modifica evaluarea Comisiei. 

Ar trebui notat faptul că, în continuarea răspunsului scris sus-menționat, funcționarii Comisiei 
s-au întâlnit cu directorul executiv al TWN, dna Norma Shearer, și o parte din personalul său 
la 23 aprilie. Întâlnirea a fost constructivă, întrucât TWN a fost informat în detaliu despre 
opiniile Comisiei. 


