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fogyatékossággal élőknek szóló képzési programról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki vak, szeretett volna beiratkozni egy, az Integratív Orvostudományi 
Vállalkozók (PIM) és a bukaresti (Románia) Főnix Felsőoktatási Intézet által szervezett 
programra. Eredetileg úgy tájékoztatták, hogy minden, hét év befejezett tanulmányi idővel 
rendelkező személy pályázhat. Később a projektkoordinátor felvette a kapcsolatot a petíció 
benyújtójával, és azt mondta neki, hogy nem kezdheti el a számítógépes tanfolyamot, mert a 
részvételhez tíz év befejezett tanulmányi idővel kell rendelkezniük a résztvevőknek, továbbá a 
központ nincs felszerelve a vakok oktatásához szükséges berendezésekkel. A petíció 
benyújtója azt kérdezi, hogy az Európai Unió megkövetel-e bizonyos képzettségi szintet a 
fogyatékossággal élő diákoktól az e projektben való részvételhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A strukturális alapok végrehajtásának irányítása a tagállamok és a Bizottság közös feladata. A 
tagállamok felelősek az operatív programok lebonyolításáért és ellenőrzéséért, míg a 
Bizottság csupán a végrehajtás felügyeletéért felel. Ennélfogva a polgároknak és a 
kedvezményezetteknek az illetékes romániai hatóságokhoz kell fordulniuk, ha bármilyen 
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kérdésük van az ESZÁ-n keresztül végrehajtott projektekkel kapcsolatban.
Ebben az esetben a humánerőforrás-fejlesztési program irányító hatósága felelős az Integratív 
Orvostudományi Vállalkozók Szövetsége (PMI szövetség) által végrehajtott projekt 
ellenőrzéséért.
A Bizottság szolgálatai megkeresték a humánerőforrás-fejlesztési program romániai irányító 
hatóságát (AM POSDRU), és felvilágosítást kértek a petíció benyújtója által a PMI szövetség 
kivitelezésében végrehajtott projekt vonatkozásában említett problémákkal kapcsolatban.
Ami a PMI szövetség által szervezett programok résztvevőire vonatkozó részvételi 
feltételeket illeti, ezeket nem az európai intézmények határozzák meg: a feltételeket a 
finanszírozási szerződés rendelkezéseinek és a romániai jogszabályoknak megfelelően 
dolgozzák ki. Az irányító hatóságtól kapott információk szerint a program résztvevőit 
jelentkezési sorrendben választották ki. A megkövetelt képzettségi szint tekintetében a 
részvételre azok jelentkezhettek, akik rendelkeztek a tankötelezettség értelmében előírt 
befejezett tanulmányi idővel. 
Az irányító hatóság tájékoztatása szerint a program résztvevőinek közlekedéssel kapcsolatos 
költségei nem fedezhetők a projekt keretében: a finanszírozás csupán az étkezési és 
szállásköltségeket foglalja magában.
A Bukarest, I. kerület, Dobrogeanu Gherea u. 155. szám alatti CONSIM tanácsadó és 
munkaerő-piaci integrációs központ vakok és fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
voltára vonatkozó kérdésben az irányító hatóság úgy tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, 
hogy a petíció benyújtója által említett projekt a Bukarest, Dobrogeanu Gherea u. 150/8. szám 
alatt zajlik. Ezen a helyszínen 2013. február 18-án ellenőrző látogatásra került sor. A látogatás 
során az észak-keleti régió területi közvetítő testületének képviselői megvizsgálták az 
oktatóközpontot az akadálymentesség szempontjából. A látogatásról készült, a Bizottságnak 
továbbított jelentés alátámasztja a vakok és fogyatékossággal élők számára való 
akadálymentesség hiányával kapcsolatos állítólagos szabálytalanságok meglétét. 
Következésképpen a Bizottság szolgálatai felkérték az irányító hatóságot, hogy tegye meg a 
megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ESZA által támogatott tevékenységek 
megfeleljenek a nemzeti és uniós jogszabályok előírásainak.


