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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos szabálytalanságról számol be egy, az Európai Szociális Alap által 
a 2007–2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében társfinanszírozott 
projekttel kapcsolatban, amelynek célja a munkahelyteremtés és a vállalkozói réteg 
fejlesztése, valamint a fenntartható nem-agrárszektorbeli gazdaság elérése a vidéki 
térségekben a munkanélküliek képzése és bevonása révén. A petíció benyújtója megemlíti, 
hogy a kezdeti elfogadhatósági feltételek nem teljesültek, a projektek futamideje alatt néhány 
kritérium módosult, a gyakornokok kiválasztása során nem biztosították az átláthatóságot, a 
gyakornokokat szociális alapon megkülönböztették, több esetben összeférhetetlenség állt fenn 
és a hatalommal való visszaélésekre is sor került.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

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. Ebben az esetben a humánerőforrás-
fejlesztési program irányító hatósága felelős az Asociatia Comunelor din Romania (ACOR) 
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által végrehajtott projekt ellenőrzéséért. Ennélfogva a polg á r o k n a k  és a 
kedvezményezetteknek az illetékes romániai hatóságokhoz kell fordulniuk, ha bármilyen 
kérdésük van az ESZÁ-n keresztül végrehajtott projektekkel kapcsolatban.

A Bizottság szolgálatai azonban kapcsolatba léptek a romániai humánerőforrás-fejlesztési 
program irányító hatóságával, és megkérdezték, hogy kaptak-e jelzést az ACOR által 
végrehajtott projekttel kapcsolatos szabálytalanságokról.

Az irányító hatóság három panaszról számolt be, amelyeket 2012-ben kaptak az állítólagos 
szabálytalanságokkal kapcsolatban. Az egyik panaszt a petíció benyújtója küldte 2012. 
augusztus 6-án, és a szövege megegyezett az Európai Parlamentnek küldött petíció 
szövegével.
Az ellenőrzéseket követően a román hatóságok alaptalannak nyilvánították a petíció 
benyújtójának panaszát, és 2012. október 17-én válaszban értesítették.

Következtetés

A Bizottság ezúton információt szolgáltat arról, hogyan kezelte a problémát a 
humánerőforrás-fejlesztési program irányító hatósága.  Amennyiben a petíció benyújtója nem 
elégedett az irányító hatóságtól kapott válasszal, a figyelmébe kell ajánlani az illetékes román 
hatóságok megkeresésének lehetőségét.


