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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1245/2012 της Ramona Isabela Stancu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες αναφορικά με ένα έργο που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει πολυάριθμες παρατυπίες που συνδέονται με ένα έργο που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του τομεακού 
επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 2007–2013, 
σχεδιασμένο για την τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
και μίας βιώσιμης μη γεωργικής οικονομίας μέσω της κατάρτισης και συμπερίληψης ανέργων 
που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές. Η αναφέρουσα μνημονεύει τη μη συμμόρφωση με τα 
αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τις αλλαγές σε ορισμένα κριτήρια και ενώ τα έργα είχαν ήδη 
δρομολογηθεί, την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την επιλογή ασκουμένων, τη διάκριση 
μεταξύ των ασκουμένων για κοινωνικούς λόγους, τις συγκρούσεις συμφερόντων και την 
κατάχρηση εξουσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διαχειρίζονται από κοινού την υλοποίηση έργων των 
διαρθρωτικών ταμείων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και των έλεγχο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη μόνο για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής. Στην παρούσα περίπτωση, η διαχειριστική αρχή (ΔΑ) του 
προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του έργου 
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που υλοποιείται από τον Asociatia Comunelor din Romania (ACOR). Επομένως, οι πολίτες 
και οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές για τυχόν 
ερωτήματα σχετικά με έργα που υλοποιούνται μέσω του ΕΚΤ. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τη διαχειριστική αρχή η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο του προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού στη Ρουμανία (AMPOSDRU) και τη ρώτησε μήπως έχουν διαπιστωθεί κάποιες 
παρατυπίες σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τον σύλλογο ACOR.

Η ΔΑ παρέσχε πληροφορίες σχετικά με τρεις καταγγελίες για υποτιθέμενες παρατυπίες, τις 
οποίες παρέλαβε το 2012. Μια από τις καταγγελίες εστάλη από την αναφέρουσα στις 6 
Αυγούστου 2012 και το κείμενο της καταγγελίας ήταν ίδιο με της αναφοράς που αυτή έστειλε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μετά από ελέγχους, οι ρουμανικές αρχές δήλωσαν πως η καταγγελία της αναφέρουσας δεν 
ήταν τεκμηριωμένη και της εστάλη απάντηση στις 17 Οκτωβρίου 2012.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή παρέχει με την παρούσα απάντηση πληροφορίες σχετικά με το τρόπο με τον 
οποίο χειρίστηκε την υπόθεση η διαχειριστική αρχή (ΔΑ) του προγράμματος ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού. Εάν η αναφέρουσα δεν μείνει ικανοποιημένη με την απάντηση που 
έλαβε από τη Διαχειριστική Αρχή, τότε καλόν θα ήταν να απευθυνθεί για την υπόθεση αυτή 
στις αρμόδιες ρουμανικές αρχές.


