
CM\939047LT.doc PE513.222v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.4.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1245/2012 dėl tariamų su Europos Sąjungos bendrai 
finansuojamu projektu susijusių pažeidimų, kurią pateikė Rumunijos pilietė 
Ramona Isabela Stancu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo daugybę pažeidimų, susijusių su projektu, kuris bendrai 
finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programą, skirtu darbo vietų kūrimui ir verslumui bei tvariai su žemės ūkiu 
nesusijusiai ekonomikai skatinti teikiant mokymus kaimo vietovėse darbo neturintiems 
asmenims ir šiuos asmenis skatinant dalyvauti. Peticijos pateikėja nurodo, kad nebuvo 
laikomasi pradinių tinkamumo kriterijų, kai kurie kriterijai pakeisti tebevykdant projektus, 
trūko skaidrumo atrenkant praktikantus, praktikantai buvo diskriminuojami socialiniu 
pagrindu, būta interesų konfliktų ir piktnaudžiavimo valdžia atvejų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 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. Šiuo atveju asociacijos „Asociatia Comunelor din Romania“ (ACOR) 
projekto įgyvendinimą kontroliuoja Žmogiškųjų išteklių vystymo veiklos programos 
vadovaujanti institucija. Todėl piliečiai ir naudos gavėjai, turėdami klausimų dėl pagal ESF 
įgyvendinamų projektų, turėtų kreiptis į kompetentingas Rumunijos valdžios institucijas.
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Vis dėlto Komisijos tarnybos susisiekė su vadovaujančia institucija, atsakinga už Žmogiškųjų 
išteklių vystymo veiklos programos valdymą ir kontrolę Rumunijoje, ir paklausė, ar buvo 
nustatytą kokių nors pažeidimų, susijusių su ACOR įgyvendinamu projektu.

Vadovaujanti institucija pateikė informaciją apie tris skundus dėl tariamų pažeidimų, kuriuos 
ji gavo 2012 m. Vieną iš skundų 2012 m. rugpjūčio 6 d. atsiuntė peticijos pateikėja, o skundo 
tekstas buvo lygiai toks pat kaip Europos Parlamentui siųstos jos peticijos.
Atlikus patvirtinimo procedūras, Rumunijos valdžios institucijos paskelbė, kad peticijos 
pateikėjos skundas yra nepagrįstas ir atsakymas jai buvo nusiųstas 2012 m. spalio 17 d.

Išvada

Šiuo atsakymu Komisija pateikia informaciją apie tai, kaip šį atvejį nagrinėjo Žmogiškųjų 
išteklių vystymo veiklos programos vadovaujanti institucija. Jei peticijos pateikėja nėra 
patenkinta iš vadovaujančios institucijos gautu atsakymu, derėtų jai patarti kreiptis dėl šio 
atvejo į kompetentingas Rumunijos institucijas.“


