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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 529/2012 dėl neįgaliems asmenims skirtos mokymo programos, 
kurią pateikė Rumunijos pilietis C. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra neregys, norėjo užsiregistruoti į programą, kurią drauge su 
Bukarešto (Rumunija) mokymo po vidurinės mokyklos institutu „Phoenix“ (rum. Institutul 
Postliceal Phoenix) organizavo Integruojamosios medicinos verslininkų asociacija 
(rum. Asociația Patronatul Medicinii Integrative, PMI). Iš pradžių jam buvo pranešta, kad 
prašymus teikti gali visi asmenys, turintys septynmetį išsilavinimą. Vėliau su peticijos 
pateikėju susisiekė projekto koordinatorius ir pasakė, kad peticijos pateikėjas negali dalyvauti 
kompiuterių kursuose, nes reikalavimus atitinkantys asmenys turi turėti dešimtmetį 
išsilavinimą. Be to, centras neturi neregiams skirtos įrangos. Peticijos pateikėjas klausia, ar 
Europos Sąjungoje iš neįgalių studentų reikalaujama tam tikro lygio išsilavinimo, kad jie 
galėtų dalyvauti šiame projekte.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Struktūrinių fondų įgyvendinimą bendrai valdo valstybės narės ir Komisija. Valstybės narės 
atsakingos už veiklos programų valdymą ir kontrolę, o Komisija atsakinga tik už 
įgyvendinimo priežiūrą. Todėl piliečiai ir naudos gavėjai, turėdami klausimų dėl pagal ESF 
įgyvendinamų projektų, turėtų kreiptis į kompetentingas Rumunijos valdžios institucijas.
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Šiuo atveju Integruojamosios medicinos verslininkų asociacijos projekto įgyvendinimą 
kontroliuoja Žmogiškųjų išteklių vystymo veiklos programos vadovaujanti institucija.
Komisijos tarnybos susisiekė su vadovaujančia institucija, atsakinga už Žmogiškųjų išteklių 

vystymo veiklos programos valdymą ir kontrolę Rumunijoje, ir paprašė atsakyti į peticijoje 
keliamus klausimus, susijusius su Integruojamosios medicinos verslininkų asociacijos 
įgyvendinamu projektu.
Pažymėtina, kad ES institucijos nėra nustačiusios šios asociacijos organizuojamos programos 
dalyviams keliamų reikalavimų. Kriterijai nustatomi pagal finansavimo sutarties ir Rumunijos 
teisės aktų nuostatas. Remiantis vadovaujančios institucijos pateikta informacija, programos 
dalyviai buvo atrenkami pagal pirmumo principą. Dėl būtiniausio išsilavinimo lygio 
pabrėžtina, kad iš pretendentų buvo reikalaujama būti įgijus privalomąjį išsilavinimą.
Dėl programos dalyvių transporto išlaidų vadovaujanti institucija pažymėjo, kad pagal 
projekto sąlygas nenumatyta jų padengti – finansavimas skirtas tik maitinimo ir 
apgyvendinimo išlaidoms.
Kalbėdama apie neregių ir neįgaliųjų galimybes patekti į „Consim“ centrą (adresu 
Dobrogeanu Gherea no. 155, sect. 1, Bukareštas), vadovaujanti institucija Komisijos 
tarnyboms nurodė, kad peticijos pateikėjo minimas projektas įgyvendinamas kitoje vietoje, 
t. y. Dobrogeanu Gherea no. 150/8, Bukareštas. Šiuo adresu 2013 m. vasario 18 d. buvo 
atlikta patikra. Vizito metu šiaurės rytų regiono tarpininkaujančios organizacijos atstovai 
patikrino sudarytas sąlygas patekti į mokymo centrą. Iš Komisijai perduotos apsilankymo 
ataskaitos matyti, kad įtarimai dėl pažeidimų, padarytų nesuteikiant pakankamai galimybių 
neregiams ir neįgaliesiems, yra pagrįsti. Todėl Komisijos tarnybos paprašė vadovaujančios 
institucijos imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ESF finansuojama veikla 
atitiktų nacionalinių ir ES teisės aktų nuostatas.“


