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Temats: Lūgumraksts Nr. 1245/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Ramona Isabela Stancu, par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar Eiropas 
Savienības līdzfinansētu projektu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta vairākus pārkāpumus saistībā ar projektu, kurš ir saņēmis 
līdzfinansējumu no Eiropas Sociālā fonda nozares darbības programmas cilvēkresursu 
attīstībai 2007.–2013. gadā un kurš ir paredzēts, lai stimulētu darbavietu radīšanu un attīstītu 
uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu tautsaimniecību, kuras pamatā nav lauksaimniecība, mācot un 
iesaistot projektā bezdarbniekus lauku apvidos. Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz nespēju 
nodrošināt atbilstību sākotnējiem atbilstības kritērijiem, dažu kritēriju mainīšanu, kamēr 
projekti tika sagatavoti, nepietiekamu pārredzamību mācāmo personu atlasē, mācāmo personu 
diskrimināciju sociālu iemeslu dēļ, interešu konfliktiem un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Struktūrfondu īstenošanas pārvaldību veic dalībvalstis un Komisija. Dalībvalstis ir atbildīgas 
par darbības programmu vadību un kontroli, bet Komisija ir atbildīga tikai par īstenošanas 
uzraudzību. Šajā gadījumā Cilvēkresursu attīstības programmas vadošā iestāde ir atbildīga par 
Asociatia Comunelor din Romania (ACOR) īstenotā projekta kontroli, tādēļ iedzīvotājiem un 
saņēmējiem visos jautājumos par projektiem, ko līdzfinansē ESF, būtu jāvēršas Rumānijas 
kompetentajās iestādēs.
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Komisijas dienesti tomēr sazinājās ar vadošo iestādi, kas ir atbildīga par cilvēkresursu 
attīstības programmas vadību un kontroli Rumānijā, un lūdza sniegt informāciju par to, vai ir 
konstatēti pārkāpumi ACOR īstenotajā projektā.

Vadošā iestāde informēja par trīs sūdzībām, kas 2012. gadā tika saņemtas saistībā ar 
iespējamiem pārkāpumiem. Vienu sūdzību lūgumraksta iesniedzēja bija iesniegusi 2012. gada 
6. augustā, un sūdzības saturs bija identisks lūgumrakstam, kas tika nosūtīts Eiropas 
Parlamentam.
Pēc pārbaudes veikšanas Rumānijas varas iestādes paziņoja, ka lūgumraksta iesniedzējas 
sūdzība ir nepamatota, un atbilde lūgumraksta iesniedzējai tika nosūtīta 2012. gada 
17. oktobrī.

Secinājums

Komisija ar šo informē par lietas izmeklēšanu, ko veica Cilvēkresursu attīstības programmas 
vadošā iestāde. Ja lūgumraksta iesniedzēja nav apmierināta ar vadošās iestādes sniegto atbildi, 
viņai šajā lietā būtu jāvēršas Rumānijas kompetentajās iestādēs.


