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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0529/2012 af C.G., rumænsk statsborger, om et uddannelsesprogram 
for handicappede

1. Sammendrag

Andrageren, som er blind, ville gerne tilmelde sig et uddannelsesprogram, som blev 
tilrettelagt af Integrative Medicinere (PMI) i samarbejde med det videregående Phoenix-
uddannelsesinstitut i Bukarest i Rumænien Han fik oprindeligt at vide, at alle, som havde 
afsluttet syv års uddannelse, kunne søge om optagelse. Andrageren blev derefter kontaktet af 
en projektkoordinator, som fortalte ham, at han ikke kunne deltage i IT-kurset, da det 
forudsatte 10 års skolegang. Desuden havde centret ikke særligt udstyr til blinde. Andrageren 
spørger, om EU fastsætter et bestemt uddannelsesniveau, for at studerende kan deltage i dette 
projekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Forvaltningen af gennemførelsen af strukturfondene deles mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne er ansvarlige for at forvalte og føre tilsyn med de 
operationelle programmer, medens Kommissionen kun er ansvarlig for at holde øje med 
gennemførelsen. Derfor bør borgerne og støttemodtagerne kontakte de kompetente rumænske 
myndigheder, hvis de har nogle spørgsmål vedrørende projekter, der gennemføres via de 
europæiske strukturfonde.
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I dette tilfælde er Forvaltningsmyndigheden for Programmet vedrørende Menneskelige 
Ressourcer ansvarligt for at kontrollere det projekt, der gennemføres af Integrative 
Medicinere (PMI).

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet den forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for 
forvaltningen og kontrollen af programmet vedrørende menneskelige ressourcer i Rumænien 
(AM POSDRU) og anmodet dem om at fremsætte redegørelser for de spørgsmål, andrageren 
rejser med hensyn til det projekt, der gennemføres af PMI.

For så vidt angår, om deltagerne opfylder kriterierne for at deltage i det program, der 
organiseres af PMI, er disse ikke fastlagt af de europæiske institutioner. Kriterierne fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne i finansieringsaftalen og i den rumænske 
lovgivning. Ifølge de oplysninger, der er modtaget fra forvaltningsmyndigheden, blev 
udvælgelsen af deltagere i programmet gjort  efter "først til mølle"-princippet. Hvad angår det 
krævede mindsteniveau af uddannelse for at  kunne deltage, skulle deltagerne have fuldført 
den obligatoriske skolegang. 

Hvad angår transportomkostningerne for deltagerne i programmet, skulle disse, ifølge 
forvaltningsmyndigheden, ikke betales via projektet, idet støtten kun omhandlede udgifter til 
kost og logi.

For så vidt angår adgang for blinde og handicappede til Consim-centret, der ligger i 
Dobrogeanu Gherea nr. 155, sektion 1, Bukarest, meddelte forvaltningsmyndigheden 
Kommissionens tjenestegrene, at det projekt, som andrageren henviser til, finder sted i 
Dobrogeanu Gherea nr. 150/8, Bukarest. Der blev foretaget et kontrolbesøg på stedet, som 
fandt sted den 18. februar 2013. Under besøget kontrollerede repræsentanterne for Det 
Regionale Kontaktorgan Nordøst adgangsforholdene til træningscentret. Rapporten om 
besøget, som blev fremsendt til Kommissionen, viser, at de påståede problemer vedrørende 
den manglende adgang for blinde og handicappede er godtgjort. Følgelig har Kommissionens 
tjenestegrene anmodet forvaltningsmyndigheden om at træffe tilstrækkelige foranstaltninger 
til at sikre, at de aktiviteter, der får støtte fra ESF, er i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og EU-lovgivningen.


