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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1245/2012 af Ramona Isabela Stancu, rumænsk statsborger, om 
angivelige uregelmæssigheder i forbindelse med et projekt, som 
medfinansieres af EU 

1. Sammendrag

Andrageren beskriver en række uregelmæssigheder i forbindelse med et projekt, som 
medfinansieres af det operationelle sektorprogram for HR-udvikling 2007-2013 under Den 
Europæiske Socialfond, og som går ud på at fremme beskæftigelsen og udvikle 
iværksætterånden og en bæredygtig ikke-landbrugsbaseret økonomi ved at uddanne og 
integrere arbejdsløse i landdistrikterne. Andrageren nævner manglende overholdelse af de 
oprindelige udvælgelseskriterier, ændringer i visse kriterier, mens projekterne var ved at blive 
gennemført, manglende åbenhed omkring udvælgelsen af praktikanter, diskriminering mellem 
praktikanter af sociale grunde, interessekonflikter og magtmisbrug.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Forvaltningen af strukturfondenes gennemførelse er delt 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. I dette tilfælde er det forvaltningsmyndigheden for HR-
udviklingsprogrammet, der er ansvarlig for at kontrollere det projekt, der gennemføres af 
"Asociatia Comunelor din Romania" (ACOR).  Borgere og støttemodtagere bør derfor 
kontakte de kompetente rumænske myndigheder, hvis de har spørgsmål vedrørende projekter, 
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der gennemføres via ESF.

Kommissionens tjenestegrene har imidlertid kontaktet ovennævnte forvaltningsmyndighed for 
HR-udviklingsprogrammet i Rumænien og spurgt, om der har været konstateret nogen 
uregelmæssigheder i relation til det projekt, der gennemføres af ACOR.

Forvaltningsmyndigheden har oplyst, at den i 2012 modtog tre klager over påståede 
uregelmæssigheder. En af klagerne var indgivet af andrageren den 6. august 2012, og 
indholdet af klagen var identisk med det andragende, hun har sendt til Europa-Parlamentet.
Efter at have undersøgt sagen erklærede de rumænske myndigheder andragerens klage for 
ubegrundet og sendte hende et svar den 17. oktober 2012.

Konklusion

Kommissionen har hermed fremlagt oplysninger om, hvordan sagen blev behandlet af 
forvaltningsmyndigheden for HR-udviklingsprogrammet. Såfremt andrageren er utilfreds med 
svaret fra forvaltningsmyndigheden, bør hun rådes til at rejse sagen over for de kompetente 
rumænske myndigheder.


