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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1245/2012, ingediend door Ramona Isabela Stancu (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende onregelmatigheden in verband met een door de 
Europese Unie medegefinancierd project

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft talrijke onregelmatigheden in verband met een project dat wordt 
medegefinancierd door het sectoraal operationeel programma voor de ontwikkeling van het 
menselijk potentieel 2007-2013 van het Europees Sociaal Fonds en dat is bedoeld om het 
creëren van banen te stimuleren en het ondernemerschap en een duurzame niet-agrarische 
economie te ontwikkelen middels opleiding en deelneming van werklozen in 
plattelandsgebieden. Indienster vermeldt de niet-naleving van de oorspronkelijke 
subsidiabiliteitscriteria, de wijziging van een aantal criteria nadat de projecten al van start 
waren gegaan, een gebrek aan transparantie bij de selectie van de stagiairs, discriminatie 
tussen de stagiairs op grond van sociale herkomst, belangenconflicten en machtsmisbruik.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

"Het beheer van de implementatie van structuurfondsen wordt gedeeld tussen de lidstaten en 
de Commissie. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op 
operationele programma's, terwijl de Commissie alleen verantwoordelijk is voor controle op 
de uitvoering. In dit geval is de beheersautoriteit van het programma ter ontwikkeling van het 
menselijk potentieel verantwoordelijk voor de controle op het door de Asociatia Comunelor 
din Romania (ACOR) uitgevoerde project. Derhalve moeten burgers en begunstigden zich tot 
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de bevoegde Roemeense autoriteiten wenden met vragen over projecten die binnen het kader 
van het ESF worden uitgevoerd.

Niettemin hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen met de beheersautoriteit 
die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op het programma ter ontwikkeling 
van het menselijk potentieel in Roemenië om te vragen of er onregelmatigheden waren 
vastgesteld met betrekking tot het door ACOR uitgevoerde project.

De beheersautoriteit heeft informatie verstrekt over drie klachten die zij in 2012 had 
ontvangen met betrekking tot vermeende onregelmatigheden. Een van de klachten, daterend 
van 6 augustus 2012 was afkomstig van indienster en de tekst ervan was identiek aan het 
verzoekschrift dat zij aan het Europees Parlement heeft gezonden.
Na verificatie verklaarden de Roemeense autoriteiten de klacht van indienster ongegrond en 
op 17 oktober 2012 werd haar een antwoord gezonden.

Conclusie

De Commissie verstrekt hierbij informatie over de manier waarop de zaak werd behandeld 
door de beheersautoriteit van het programma ter ontwikkeling van het menselijk potentieel. 
Indien indienster niet tevreden is met het antwoord dat zij van de beheersautoriteit ontving, 
wordt zij geadviseerd de zaak voor te leggen aan de bevoegde Roemeense autoriteiten."


