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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 529/2012, ingediend door C.G. (Roemeense nationaliteit), over 
een trainingsprogramma voor gehandicapten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die blind is, wilde zich aanmelden voor een programma dat werd georganiseerd door 
de Patronatul Medicinei Integrative (PMI) in samenwerking met het post-lyceale Phoenix 
instituut in Boekarest, Roemenië. In eerste instantie werd hem medegedeeld dat alle personen 
die zeven opleidingsjaren hebben voltooid zich konden aanmelden. Vervolgens nam de 
coördinator van het project contact op met indiener en deelde hem mede dat hij niet kon 
deelnemen aan de computercursus, omdat alleen personen die tien opleidingsjaren hadden 
voltooid hiervoor in aanmerking kwamen. Bovendien heeft het centrum geen faciliteiten voor 
blinden. Indiener vraagt of de Europese Unie voor de deelname aan dit project een bepaald 
opleidingsniveau van gehandicapte studenten verlangt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Het beheer van de implementatie van structuurfondsen wordt gedeeld tussen de lidstaten en de 
Commissie. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op 
operationele programma's, terwijl de Commissie alleen verantwoordelijk is voor controle op 
de uitvoering. Daarom moeten burgers en begunstigden zich tot de bevoegde Roemeense 
autoriteiten wenden met vragen over projecten die binnen het kader van het ESF worden 
uitgevoerd.



PE508.097v01-00 2/2 CM\931948NL.doc

NL

In dit geval is de beheersautoriteit van het programma ter ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen verantwoordelijk voor de controle op het door de vereniging Patronatul 
Medicinei Integrative (PMI) uitgevoerde project.
De diensten van de Commissie hebben contact opgenomen met de beheersautoriteit die in 
Roemenië verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op het programma ter 
ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen (AM POSDRU) en heeft haar gevraagd 
opheldering te verschaffen over de door indiener aangehaalde kwesties met betrekking tot het 
door de vereniging PMI uitgevoerde project.
De voorwaarden voor deelnemers aan het door de vereniging PMI georganiseerde project 
worden niet door de Europese instellingen bepaald. De criteria worden vastgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van het financieringscontract en de Roemeense 
wetgeving. Volgens de door de beheersautoriteit verstrekte informatie gebeurde de selectie 
van de deelnemers van dit programma op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst 
maalt". Wat het minimale opleidingsniveau om in aanmerking te komen betreft, was vereist 
dat de deelnemers hun leerplicht hadden vervuld. 
Wat de vervoerskosten van de deelnemers van het programma betreft, konden deze volgens 
de beheersautoriteit niet door het project worden gedragen, omdat de financiering alleen 
betrekking had op uitgaven voor maaltijden en accommodatie.
Met betrekking tot de toegankelijkheid voor blinden en gehandicapten van het Consim centre, 
gelegen aan de str. Dobrogeanu Gherea 155, sect. 1, Boekarest, heeft de beheersautoriteit aan 
de diensten van de Commissie meegedeeld dat het project waarnaar indiener verwijst, wordt 
uigevoerd aan de str. Dobrogeanu Gherea 150/8, Boekarest. Deze locatie werd op 18 februari 
2013 aan een controlebezoek onderworpen. Tijdens dit bezoek hebben vertegenwoordigers 
van het regionaal intermediair orgaan Noord-Oost de toegankelijkheid van het 
opleidingscentrum onderzocht. Uit het verslag van dit bezoek, dat naar de Commissie was 
doorgestuurd, blijkt dat de vermeende onregelmatigheden met betrekking tot de gebrekkige 
toegankelijkheid voor blinden en gehandicapten gerechtvaardigd zijn. De diensten van de 
Commissie hebben de beheersautoriteit dan ook gevraagd de gepaste maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de door het ESF gesteunde activiteiten in overeenstemming met de 
nationale en EU-wetgeving plaatsvinden.


