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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0096/2013, ktorú predkladá N. S. (britská štátna občianka) v mene 
Siete odbornej prípravy pre ženy, o Sieti odbornej prípravy pre ženy

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície opisuje, aká je Sieť odbornej prípravy pre ženy prínosná pre 
spoločenstvo 23 organizácií v Severnom Írsku a Írsku. Program profituje z programu EÚ 
PEACE (2007 – 2013). Je však znepokojená, že zlé riadenie technickej pomoci prijímanej od 
orgánu SEUPB bude mať teraz za následok to, že 3 000 žien v regióne nebude môcť mať 
prospech z odbornej prípravy v oblasti zmierenia, a žiada EP o pomoc.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Sieť odbornej prípravy pre ženy je príjemcom Programu EÚ pre mier a zmierenie v Severnom 
Írsku a hraničných oblastiach Írska (PEACE) na roky 2007 – 2013. Sieť odbornej prípravy pre 
ženy zabezpečuje najmä finančné prostriedky na vykonanie projektov v rámci priority 
„Zmierenie komunít“, ktorej cieľom je najmä vytvoriť pozitívne vzťahy na miestnej úrovni.

Vo februári 2013 doručili komisárovi Hahnovi prostredníctvom vedúceho predstaviteľa 
Ulsterskej unionistickej strany Severného Írska pána Mika Nesbitta list od Siete odbornej 
prípravy pre ženy. V liste sa uvádza znepokojenie týkajúce sa správy financovania programu 
PEACE a zaobchádzanie riadiaceho orgánu, orgánu pre osobitné programy EÚ (SEUPB), 
s touto sieťou. Treba poznamenať, že ten istý list, ktorý vo februári doručili Komisii, 
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predložili v marci Výboru EP pre petície. Komisii nepredložili prílohy obsahujúce 
chronológiu prípadu. 

Na základe znepokojenia, ktoré vyjadrila Sieť odbornej prípravy pre ženy, útvary Komisie 
požiadali riadiaci orgán o podrobné vysvetlenie, najmä pokiaľ ide o postup schválenia 
projektu a finančné riadenie pohľadávok tejto siete o náhradu poskytnutých úhrad. 

Na základe informácií, ktoré poskytol riadiaci orgán podľa zásady zdieľaného hospodárenia 
štrukturálnych fondov Európskej únie, Komisia dospela k záveru, že všetky fázy projektu boli 
predmetom rovnakých transparentných výberových kritérií a rovnakého dôkladného postupu 
schválenia, ktorý sa uplatňuje na príslušnú prioritu programu. Komisia sa domnieva, že neboli 
porušené nariadenia o štrukturálnych fondoch ani právo EÚ. Dňa 15. marca 2013 Komisia 
oznámila svoje závery vedúcemu predstaviteľovi Ulsterskej unionistickej strany.

Vo všeobecnosti je dôležité pripomenúť predkladateľke petície, že podľa zásady subsidiarity 
a zdieľaného hospodárenia štrukturálnych fondov Európskej únie sú za poskytovanie 
finančných prostriedkov projektom, pomoc projektom vo fáze vykonávania a zabezpečenie 
úplného súladu riadenia projektu s platnými ustanoveniami EÚ zodpovedné najmä členské 
štáty. To znamená, že Komisia nezasahuje do výberu projektov (okrem hlavných projektov), 
keďže to je vo výhradnej právomoci vnútroštátnych riadiacich orgánov, pod podmienkou, že 
ich výber je v súlade so zásadami stanovenými v prijatých programových dokumentoch a že 
dodržiavajú súčasné právne predpisy.

Záver

Komisia zastáva svoje stanovisko, ktoré prijala v marci 2013. Prílohy pripojené k petícii 
neobsahujú dodatočné prvky, na základe ktorých by sa posúdenie Komisie zmenilo. 

Treba poznamenať, že v rámci opatrenia nadväzujúceho na uvedenú písomnú odpoveď sa 23. 
apríla stretli úradníci Komisie s výkonnou riaditeľkou Siete odbornej prípravy pre ženy, pani 
Normou Shearerovou, a niekoľkými jej pracovníčkami. Bolo to konštruktívne zasadnutie, na 
ktorom bola Sieť odbornej prípravy pre ženy podrobne informovaná o názoroch Komisie. 


